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Editorial

Scurt bilanț înaintea 
Valului 4

De la reacția la criză la 
reinventarea proce-
selor de lucru și a 
serviciilor oferite, 2021 
rămâne în istorie ca 

un an al revenirii din criza sanitară. 
Acest lucru este însă valabil la mo-
mentul publicării acestui text, adică 
în fața unui val 4 al pandemiei care 
aduce posibile restricții din nou pe 
masa discuțiilor. Se repetă scenariul 
din 2020? Clar nu! Dar, în același timp, 
campania de vaccinare, demers pe 
care mizau toți marii producători de 
bunuri de larg consum pentru o re-
venire la normal, a frânat în România 
până la punctul în care stabilitatea 
economică pe termen lung este din 
nou pusă sub semnul întrebării. 
Lipsa de predictibilitate privind mo-
dul în care va fi abordată situația epi-
demiologică rămâne astfel una dintre 
marile provocări și pentru acest final 
de an. A cui mai este responsabilita-
tea de data aceasta? Stat, instituții, 
companii, consumatori? 
În primăvara anului trecut, costurile 
măsurilor de siguranță au depășit 
zeci de milioane de euro. Măsurile 
sunt deja implementate și, deși rezul-
tatele au fost bune la nivel de piață, 
oare toți retailerii și producătorii au 
reușit să le amortizeze? Pentru că 
acum urmează un alt pas: investiții 
în tehnologia necesară pentru a iden-
tifica și a răspunde rapid tendințelor 
de consum în schimbare.
Și dacă deja suntem cu toții de 
acord că „adaptare” a fost cuvântul 
de ordine în 2020, acum discutăm 
despre digitalizare. Pentru că între 
apariția nevoii și acoperirea aces-
teia, de la producție, pe lanțul de 
aprovizionare și până la raft, „dis-
tanța” poate că ar trebui măsurată 
în megabites pe secundă. ç

Lipsa de predictibilitate pri-
vind modul în care va fi abor-
dată situația epidemiologică 
rămâne una dintre marile 
provocări și pentru acest  
final de an.
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România conduce creșterea Carrefour 
în Europa, în T2

Vânzările de 
alimente, în creștere

Profit în scădere 
pentru Prodlacta

Alexandrion Group construiește două 
distilerii în România

Grupul Kosarom și-a bugetat investiții de 
20 mil. euro pentru 2022

Retailerul francez Carrefour a încheiat al 
doilea trimestru cu o cifră de afaceri de 
585 de milioane de euro pe plan local, 
marcând un plus al vânzărilor organice de 
8,5% față de aceeași perioadă a anului tre-
cut și un avans de 6,9% prin comparație cu 
aceeași perioadă a anului 2019. Cu această 
rată de creștere a businessului, România conduce clasamentul 
celor mai performante țări la nivel european. Prin comparație, 
Polonia a înregistrat un plus de 7,1%, Franța un avans de 4,7%, în 
timp ce restul piețelor pe care Carrefour activează la nivel euro-
pean au raportat scăderi de vânzări. Cât despre rezultatele ra-
portate pentru primul semestru al acestui an, Carrefour România 
a raportat o cifră de afaceri de 1,12 miliarde de euro, bifând o 
creștere a vânzărilor organice de 3,2%. Rezultatul plasează piața 
locală pe locul al doilea în topul creșterilor la nivel european, 
după Franța care a bifat un plus de 4,1% în primul semestru.

După primele șapte luni ale aces-
tui an, volumul cifrei de afaceri 
din comerțul cu amănuntul (cu 
excepția comerțului cu autove-
hicule și motociclete) a crescut 
ca serie brută cu 12,5% față de 
perioada similară a anului trecut, 
vânzările de produse alimentare, 
băuturi și tutun având o contri-
buție de 5,2%, în timp ce vânzările 
de produse nealimentare au avut 
un avans de 19,3%. Raportat la 
numărul de zile lucrătoare și la 
sezonalitate, în perioada ianuarie 
– iulie 2021, vânzările de alimente, 
băuturi și tutun au avut un avans 
de 3,5% față de aceeași perioadă 
a anului trecut.

Prodlacta, unul dintre cei mai 
mari jucători de pe piața locală a 
lactatelor, a înregistrat în primul 
semestru al acestui an un profit 
net de 441.000 de lei, în scădere 
cu 49,5% față de aceeași perioadă 
a anului trecut, potrivit datelor 
publicate în raportul semestrial 
al companiei publicat pe site-ul 
Bursei de Valori București.
Și la nivel de cifră de afaceri 
producătorul a fost pe minus în 
primele șase luni ale acestui an, 
raportând venituri de 56,2 milioa-
ne de lei, în scădere cu 4,6% față 
de perioada corespunzătoare a 
anului trecut. În 2020, Prodlacta a 
înregistrat o cifră de afaceri de 110 
milioane de lei, în creștere cu 10% 
comparativ cu anul precedent, și 
un profit de 1,6 milioane de lei, 
mai mare cu 33% decât cel din 
2019, arată datele de la Ministerul 
de Finanțe.

Grupul Kosarom, unul dintre marii producători din industria cărnii din 
România, și-a bugetat pentru anul 2022 investiții de 20 de milioane de euro. 
Bugetul cuprinde atât investițiile în zona de ferme de creștere păsări și 
porci, dar și în fabrica Kosarom de procesare carne. În cazul fabricii sunt 
prevăzute pentru anul viitor investiții pentru liniile de procesare, spațiile de 
depozitare, dar și în zona de etichetare. Compania alocă bugete importante 
și în extinderea rețelei proprii de magazine. Kosarom operează 27 de unități 
comerciale, iar pentru prima parte a anului viitor sunt prevăzute alte două 
magazine în județul Iași, în centrele comerciale Family Market.

Alexandrion Group va investi 600 
de milioane de euro ȋn construcția 
a 8 distilerii pe mai multe conti-
nente și va deschide companii de 
distribuție și magazine pe toate 
piețele externe ȋn care există opor-
tunități de dezvoltare. În România, 
Alexandrion Group va construi două 
mari distilerii și va crește de 3-4 ori 
capacitatea de producție pentru 
whiskey single malt, la Distileriile 
Alexandrion Saber 1789.
„Plănuim să construim facilități 
de producție, să ȋnființăm sau 
să achiziționăm firme de distri-
buție și să deschidem magazine 
ȋn toate țările ȋn care identifi-
căm oportunități de dezvoltare 

și public țintă”, a declarat Nawaf 
Salameh, Președintele și Fondatorul 
Alexandrion Group. Cele opt disti-
lerii vor genera o cifră de afaceri 
de 2 miliarde de euro în următorii 
cinci ani, iar cifra de afaceri pentru 
România va atinge 500 de milioane 
de euro, potrivit estimărilor fonda-
torului Alexandrion Group. 
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Știri interne

Coca-Cola HBC revine pe plus 
în semestrul 1

Purcari își accelerează ritmul 
de creștere pe piața locală

Coca-Cola HBC România, liderul pieței locale de 
băuturi răcoritoare, a încheiat primul semestru al 
acestui an cu volume în creștere. Astfel, compania a 
raportat pentru primele șase luni ale acestui an un 
avans cuprins între 10% și 15% al volumelor comer-
cializate prin comparație cu aceeași perioadă a 
anului trecut. Regiunea piețelor emergente, din care 
face parte și România, alături de Armenia, Belarus, 
Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, FYROM, Moldova, 
Muntenegru, Nigeria, Rusia, Serbia și Ucraina, a 
înregistrat un avans de 19,1% în volum, până la 661 
milioane de navete (unit cases). Cât despre vânzările 
nete în regiune, producătorul și-a majorat veniturile 
în primul semestru al acestui an cu 12,9%, până la 
1,49 miliarde de euro. Și dacă vorbim despre profitul 
operațional îmbuteliatorul a raportat un rezultat 
foarte bun, bifând un plus de 45%, până la pragul de 
203 milioane de euro.
Din perspectiva categoriilor, la nivelul regiunii din 
care face parte și România, Coca-Cola HBC a rapor-
tat creșteri în toate categoriile, cel mai bun rezultat 
fiind înregistrat de energizante (+94%) și de produse 
fără zahăr sau cu conținut redus de zahăr (+70,9%).

Producătorul de vinuri Purcari Wineries rămâne 
pe un trend ascendent și încheie primul semes-
tru al acestui an cu o cifră de afaceri de 106,53 de 
milioane de lei, în creștere cu 25% față de aceeași 
perioadă a anului trecut. În dreptul profitului net, 
producătorul a raportat un declin de 12% față de 
primul semestru al anului 2020, până la 3,5 milioane 
de lei. Pe piața din România, producătorul și-a ma-
jorat vânzările în primul semestru cu 29%, un avans 
net superior creșterii raportate în primul trimestru, 
când Purcari a înregistrat un plus de 19%. 
La nivel de branduri, Purcari, brandul lider din 
portofoliul companiei, a condus creșterea cu un 
plus de 36%, însă rezultate foarte bune au raportat 
și brandul Bardar, care a bifat un plus de 115%, însă 
de la o bază de comparație mai mică, dar și Crama 
Ceptura, cu un avans al vânzărilor de 14%, susținut 
de îmbunătățirea calității și un marketing mai activ.
Purcari Wineries este unul dintre cele mai mari 
grupuri de vinificație din Europa Centrală și de Est 
(CEE). Grupul gestionează în jur de 1.300 de hectare 
de podgorii și operează patru platforme de produc-
ție în România și Moldova.



10  |  Septembrie 2021

Actualitate

www.revistaprogresiv.ro

Cele mai citite știri Exclusiv online

ç Lidl redeschide un magazin 
din Hunedoara și inaugurează 
încă o locație în Bistrița;
ç Purcari își accelerează ritmul 
de creștere pe piața locală;
ç Gebrüder Weiss vizează extinde-
rea spațiilor logistice din România;
ç Profi continuă extinderea  
în zonele rurale;
ç Grupul Kosarom și-a bugetat in-
vestiții de 20 mil. euro pentru 2022.

Noi reguli care vizează  
produsele din plastic
Ordonanța adoptată recent de 
Guvern prin care se interzice pu-
nerea pe piață a unor produse din 
plastic de unică folosință extinde 
răspunderea producătorilor, care 
vor trebui să acopere costurile 
pentru gestionarea și colectarea 
deșeurilor și pentru măsurile de 
sensibilizare a comportamentului 
responsabil al consumatorului.

Paco Supermarkets intră în 
hora retailului online

ROCA Investments vinde 
Frigotehnica

Producătorul Doncafé 
raportează rulaje în creștere

Producătorul de cafea Strauss România a încheiat 
primele șase luni ale acestui an cu o cifră de afaceri 
de 63,51 milioane de lei, bifând un plus de 11,2% față 
de aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatul a fost 
susținut în principal de evoluția pozitivă raportată 
în trimestrul al doilea, când producătorul Doncafé a 
înregistrat un avans al vânzărilor de 23,6%, până la 
pragul de 32,96 milioane de lei. Rezultatul marchea-
ză revenirea Strauss România pe trend ascendent 
după mai bine de cinci ani consecutivi de scădere.
„Vânzările raportate în prima jumătate a anu-
lui 2021 nu au fost afectate de ratele de schimb 
valutar comparativ cu aceeași perioadă a anului 
trecut. Creșterea vânzărilor în moneda locală a fost 
susținută în principal de evoluția pozitivă la nivel 
de volume. Restricțiile impuse anul trecut odată cu 
pandemia COVID-19 au avut un impact negativ în 
evoluția vânzărilor raportate pentru trimestrul al 
doilea în 2020”, este precizat în raportul financiar.
În România, Strauss deține brandurile Doncafé și 
Amigo, cu ambele mărci fiind prezent în categoriile 
de cafea prajită și măcinată, dar și în cea de cafea 
instant. Pe piața de cafea prăjită și măcinată produ-
cătorul deținea la finalul lui 2020 o cotă de piață de 
17,3%, în scădere față de 2019, iar pe piața de cafea 
instant, grupul israelian avea în 2020 o cotă de piață 
de 38,3%, la același nivel cu 2019.

Paco Supermarkets, unul dintre cei mai importanți 
jucători din retailul local independent, intră pe 
segmentul de vânzări online cu o platformă dedica-
tă. Pacomarket.ro vine în completarea portofoliului 
de canale de vânzare oferite de retailer, respectiv 
supermarketuri, magazin cash&carry și posibilitatea 
de a face comenzi telefonice.
În momentul de față, pe platformă sunt listate puțin 
peste 4.000 de SKU-uri dintre care active peste 
3.500 (au stoc și alte condiții necesare să urce pe 
site). Sortimentația va fi extinsă treptat, obiectivul 
fiind de a lista până la 90% din total SKU-uri din cel 
mai mare magazin din rețea. Astfel, în decursul anu-
lui viitor oferta de produse va număra peste 10.000 
de SKU-uri. Cât despre așteptări, reprezentanții 
Paco Supermarkets spun că țintesc creșterea noto-
rietății în primă fază, cifrele fiind pe plan secund. 

ROCA Investments, parte din Impetum Group, anunță 
intrarea Frigotehnica, lider național și regional pe 
piața soluțiilor de frig, în grupul Vinci Energies, 
parte a grupului Vinci, lider mondial în concesiuni, 
construcții și energie. Tranzacția va fi analizată de 
Consiliul Concurenței și va deveni efectivă în momen-
tul obținerii aprobării. Pentru Vinci Energies, achiziția 
Frigotehnica este un important pas strategic pentru 
dezvoltarea în România și în CEE. „Odată cu achiziția 
Frigotehnica, extindem portofoliul activităților noas-
tre în România și suntem încântați să primim în grupul 
nostru un jucător regional important cu experiență 
vastă în soluțiile de frig”, spune Eric Devigne, Director 
General Vinci Energies Europa Centrală și de Est.

Next events

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

5 nov. Progresiv Hub
Locația: București, România
www.progresivhub.ro

20 – 22 
oct .

Conferința Progresiv
Locația: Sinaia, România
www.conferintaprogresiv.ro
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cadrul sistemului nostru alimentar necesită o coope-
rare de-a lungul întregului lanț alimentar și mă simt 
încurajat de ambiția demonstrată de părțile interesate 
care au aderat deja la codul de conduită al UE”, spune 
Frans Timmermans, Vicepreședinte Executiv al Comisiei 
Europene. Doar în ziua lansării codului erau deja 65 
de semnatari, între care 26 de producători de produse 
alimentare și 14 retaileri. Pe lista deschizătorilor de dru-
muri în acest domeniu, prima companie cu capital 100% 
românesc care a semnat acordul este Transavia. 

Decizii la nivel local

Liderul pieței locale de carne de pui a subliniat astfel 
încă o dată angajamentul luat pentru contribuția la 
o viață „sănătoasă, durabilă și echilibrată pentru toți 

Implicațiile Codului de Conduită al UE 
în industria alimentară

An de an, omenirea reușește să consume în doar opt luni resursele 
naturale pe care Pământul le poate genera într-un an întreg. Totodată, 
emisiile de CO2 depășesc nivelul pe care planeta îl poate tolera. În timp 
ce efectele acțiunilor noastre sunt tot mai vizibile, prind contur tot mai 
multe acțiuni globale de responsabilizare a consumului de resurse. Între 
ele se numără și Codul de Conduită al Uniunii Europene pentru practici 
comerciale și de marketing responsabile în sectorul alimentar. Producă-
tori și retaileri deopotrivă s-au alăturat demersului și, pentru fiecare în 
parte, implicațiile sunt extinse. De Simona Popa.

Perceput ca o soluție revoluționară, Codul de 
Conduită al UE pentru practici comerciale și de 
marketing responsabile în sectorul alimentar 
are scopul de a ușura accesul la opțiuni alimen-
tare sănătoase care, în același timp, să ducă 

la reducerea amprentei de carbon asupra mediului. Codul 
reprezintă una dintre primele inițiative care ar trebui pusă 
în aplicare în cadrul strategiei „De la fermă la consumator”.
„Trebuie să depunem eforturi pentru a transforma siste-
mul nostru alimentar într-un sistem durabil și pentru a 
atinge acest obiectiv cât mai rapid. Trebuie să reducem 
emisiile de gaze cu efect de seră, să stopăm pierderea 
biodiversității legată de producția de alimente și să 
creăm un sistem alimentar care să faciliteze alege-
rea unei alimentații sănătoase și durabile. Abordarea 
acestor provocări de mediu, de sănătate și sociale în 
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consumatorii”. „Semnând acest Cod de Conduită al UE, 
alături de mari companii internaționale, contribuim la 
o industrie alimentară sustenabilă și marcăm astfel 
cu mândrie cei 30 de ani de la înființare, în care ne-am 
străduit mereu să facem lucrurile exact așa cum trebuie, 
în toate ariile în care activăm. Angajamentul asumat 
înseamnă să continuăm să contribuim la calitatea vieții 
consumatorilor și comunităților și să diminuăm cât de 
mult posibil impactul asupra mediului prin valorificarea, 
reciclarea deșeurilor și utilizarea rațională a resurselor 
naturale, astfel încât generațiile viitoare să benefici-
eze de ele în mod corespunzător”, explică Ioan Popa, 
Președinte și Fondator Transavia. Ce înseamnă pentru 
companie semnarea acordului? Concret, Transavia își 
asumă identificarea de soluții alternative, acolo unde 
acestea se pretează, reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră și menținerea gradului de conformare cu 
cerințele legale în domeniul protecției mediului. Pe lista 
angajamentelor intră și îmbunătățirea managementului 
deșeurilor, îmbunătățirea managementului apelor uzate 
și reducerea consumurilor de energie. Nu în ultimul 
rând, Transavia subliniază nevoia de a procura materii 
prime din zone certificate ca producții sustenabile, fără 
impact negativ asupra mediului, la care adaugă și nevoia 
de modernizare și retehnologizare continuă pentru pro-
ducții sustenabile. 
„Sperăm ca exemplul nostru să fie urmat și de alte 
companii din România care să ne urmeze și să semneze 
Codul, asumându-și astfel o contribuție responsabilă la 
dezvoltarea sustenabilă a industriei alimentare”, adaugă 
executivul Transavia.
Dincolo de grija pentru mediu și folosirea ultimelor 
tehnologii pentru a optimiza producția, reprezentanții 
producătorului vorbesc și de nevoia de a suda o echipă 
pe termen lung, argument pe care îl include în angaja-
mentele sale ca parte a aderării la Codul de Conduită. 
Menținerea gradului de retenție a personalului, crearea 
unui centru de practică și susținerea activităților profe-
sionale pentru tinerii mecanici, ingineri și electricieni se 
numără între angajamentele asumate de companie. 

Angajamentele marilor giganți alimentari

„Codul de conduită al UE pentru practici comerciale și 
de marketing responsabile în sectorul alimentar repre-
zintă un important pas înainte realizat de ecosistemul 
agroalimentar. Fiecare angajament voluntar contează 
pentru realizarea tranziției sustenabile a sistemelor 
noastre alimentare, sporind în același timp reziliența 
acestora. Pe măsură ce pornim în această călătorie am-
bițioasă, Comisia se angajează să își mobilizeze instru-
mentele de sprijin, în special în favoarea IMM-urilor, care 
constituie coloana vertebrală a ecosistemului agroali-
mentar”, spune Thierry Breton, Comisar European pentru 
piața internă. Și, încă de la începutul călătoriei despre 
care vorbește comisarul european, pe lista susținăto-
rilor s-au trecut marii jucători ai industriei alimentare. 

Subiectul lunii
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gaze cu efect de seră pe metru pătrat de suprafață de 
vânzare până în 2022, adică înainte de termen. În 2020, 
compania și-a redus emisiile de gaze cu efect de seră 
cu 53,6%, față de 2006, în Germania și Austria, trecând 
la electricitate verde certificată din resurse regenera-
bile pentru toate locațiile sale. De altfel, pe lista celor 
mai sustenabile magazine din lume se află și Penny 
Otopeni. Numai anul trecut, magazinul din Otopeni a 
consumat cu 18% mai puțină energie față de un maga-
zin standard Penny.
În cazul Ahold Delhaize, managementul consideră că 
ceea ce este sănătos și durabil ar trebui să fie accesibil 
și disponibil tuturor. Drept urmare, lista angajamentelor 
pornește de la a reduce risipa de alimente în propriile 
operațiuni cu 50% până în 2030 și limitarea ambalajelor 
din plastic pentru produsele proprii până în 2025 și mer-
ge până la țelul de a se aproviziona exclusiv din surse 
durabile pentru fructele de mare vândute sub brand 
propriu, spre exemplu.  
„Întrucât deservim în fiecare săptămână peste 54 de 
milioane de clienți în Europa, Statele Unite și Indonezia, 
mărcile noastre se angajează să-și ajute clienții să facă 
alegeri mai sănătoase. Nu putem face altceva decât să 
fim ambițioși aici. Din acest motiv, unul dintre angaja-
mentele noastre este să lucrăm în direcția creșterii vân-
zărilor de produse proprii sănătoase la peste 52% până 
în 2025, astfel încât generațiile viitoare să poată găsi 
bucurie în alimentele sănătoase, gustoase și accesibile”, 
spune Frans Muller, CEO Ahold Delhaize. 
„O cooperare strânsă între toți actorii din domeniu este 
esențială pentru realizarea unei tranziții reușite către 
sisteme alimentare durabile. Codul de conduită al UE va 
facilita această cooperare, bazându-se pe angajamen-
tele deja asumate de industria alimentară și încurajând 
acțiuni mai ambițioase. Industria alimentară europea-
nă este deja cunoscută pentru calitatea și siguranța 
produselor sale. În prezent, ea trebuie să devină și 
referința prin excelență în materie de sustenabilitate”, 
este concluzia subliniată de Stella Kyriakides, comisarul 
european pentru sănătate și siguranță alimentară. ç

Mondelēz International se află între primii care și-au 
asumat un angajament ferm de a contribui la trans-
formarea sistemelor alimentare în care operează. Prin 
semnarea Codului, gigantul alimentar a punctat câteva 
dintre strategiile pe care le va urma în viitorul apropiat, 
cum ar fi dietele sănătoase, echilibrate și sustenabile 
pentru toți consumatorii europeni, un lanț alimentar 
neutru din punct de vedere climatic în Europa până în 
2050, unul eficient din punctul de vedere al resurselor 
(în Europa), cât și crearea de valoare sustenabilă în 
lanțul european de aprovizionare cu alimente.
„Vom contribui la angajamentele din acest Cod pentru a 
crea sisteme alimentare sustenabile. Acesta este ceea 
ce ne ghidează și ne stimulează pentru a ne ridica la 
înălțimea responsabilităților noastre de mediu, sociale 
și de guvernanță. Ne oferă o oportunitate deosebită de 
a consolida activitățile importante pe care le desfă-
șurăm deja, prin inițiative precum Mindful Snacking, 
Harmony și Cocoa Life”, este opinia lui Vince Gruber, 
Vicepreședinte Executiv al Mondelēz International și 
Președinte pe Europa. 
Codul de Conduită este susținut și de Nestlé, compania 
contribuind cu un set de 23 de angajamente menite să 
ducă la un proces de producție cu o amprentă de car-
bon redusă. Producătorul va adăuga mai multe produse 
nutritive în portofoliul său și va extinde sistemul de 
etichetare nutrițională Nutri-Score în toată Europa. Cât 
despre materiile prime și procesul de producție, compa-
nia sprijină agricultura regenerativă, precum și trecerea 
la 100% energie regenerabilă și logistică cu emisii zero. 
„Atingerea multora dintre aceste obiective va necesita o 
abordare completă a lanțului de aprovizionare, lucrând 
îndeaproape cu fermierii și alte companii pentru a avea 
un impact pozitiv asupra comunităților și a mediului. Un 
mediu politic favorabil la nivel european poate ajuta, 
iar Codul de conduită al UE este o oportunitate unică 
pentru industria alimentară și a băuturilor europene de 
a deschide calea”, este mesajul transmis de companie.

Impactul asupra comerțului cu amănuntul 

În completarea sustenabilității pe lanțul de aprovizio-
nare se adaugă și măsurile enunțate de retailerii care 
au semnat Codul de Conduită. Carrefour, Metro, Rewe, 
Ahold Delhaize, jucători prezenți și pe piața locală, se 
află pe lista semnatarilor încă de la început, iar măsu-
rile lor de reducere a impactului activității asupra me-
diului sunt atent detaliate în rapoartele de sustenabile. 
Spre exemplu, până în 2040, grupul Rewe, proprietarul 
Penny, dorește să devină neutru din punct de vedere 
climatic la nivelul companiei. Cu măsuri consistente de 
reducere și evitare a acestora, grupul dorește, de ase-
menea, să-și reducă emisiile absolute de gaze cu efect 
de seră cu 30% până în 2030 față de 2019. Acest lucru se 
aplică tuturor țărilor în care grupul este activ în Europa, 
inclusiv România. Compania punctează și faptul că și-a 
atins deja obiectivul de a reduce la jumătate emisiile de 
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Trenduri și comportamente diferite, revenire în consum, acțiuni mai eficiente. 
Acestea sunt doar câteva dintre cuvintele folosite de Alexandra Rîștariu, 
Director General Mondelēz România și Bulgaria, când vorbește despre 
business și categoria de snackuri în 2021. Astfel, după un prim semestru cu 
rezultate foarte puternice, aceasta spune că este încrezătoare în ceea ce pri-
vește acest an, iar oportunitățile de creștere vin atât din inovații, cât și din 
acordarea unei atenții mai mari categoriei de biscuiți. De Alina Dragomir.

„Vedem o revenire accentuată 
la nivel de business în 2021”
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Cele mai recente date financiare indică o cifră 
de afaceri de 570 mil. lei pentru 2018. Ce s-a 
întâmplat cu businessul Mondelēz în ultimii ani?
Vorbim despre doi ani atipici, ambii destul de solizi din 
punct de vedere financiar, dar cu driveri de creștere 
foarte diferiți și care au necesitat din partea noastră o 
atenție continuă. Dacă ne referim la anul 2020, am în-
ceput în forță, cu planuri ambițioase. Însă, la momentul 
lockdownului, a trebuit să regândim toată strategia de 
business pentru că trendurile de consumator și reacți-
ile retailerilor nu erau deloc predictibile. Singurul lucru 
care s-a confirmat a fost că, în condiții de criză, consu-
matorii se întorc spre ce le este familiar, caută confortul. 
Acest lucru s-a văzut foarte frumos în rezultatele noas-
tre, pentru că am câștigat cotă de piață cu ciocolata 
Milka. Pe biscuiți, unde ne așteptam să vedem un trend 
ascendent, consumatorii au ales cu precădere biscuiți 
simpli și biscuiți din zona „value for money”. Pentru am-
bele categorii am reușit să încheiem anul 2020 pe plus, 
vorbim despre un avans single digit. 

Cum se prefigurează 2021 pentru businessul 
local? La nivel global, Mondelēz este din nou 
pe drumul cel bun după rezultatele raportate 
pentru trimestrul al doilea. 
Vedem o revenire accentuată. Primele șase luni sunt 
foarte puternice din punct de vedere business pe ambele 
categorii și ceea ce este interesant este faptul că avem 
din nou în față trenduri și comportamente diferite. 
Segmentul biscuiților a explodat în vânzări, creștem foar-
te frumos în cotă de piață și vedem o întoarcere la 180 de 
grade. Dacă anul trecut nu puteam indica cu precizie un 
anumit trend, acum consumul se îndreaptă cu precădere 
spre sortimentele mai sofisticate, din zona de răsfăț, în 
timp ce pe ciocolată consumul este distribuit pe toate 
segmentele, astfel că vorbim despre un avans mai lin, 
prin comparație cu anul trecut. Pralinele și batoanele de 
ciocolată și-au revenit și au creștere de două cifre, iar 
tabletele, fiind pe o bază foarte mare din perioada an-
terioară, par să fie ceva mai stabile. Însă și ele continuă 
trendul de creștere început în anul 2020. 

Un studiu Mondelēz indică faptul că 9 din 10 adulți 
au consumat mai multe gustări de la declanșarea 
pandemiei. Cum arată situația pe piața locală și în 
ce măsură se va păstra acest trend? 
Anul trecut consumul de snackuri a fost mai accentuat 
față de ceea ce vedem acum sau, mai corect spus, consu-
mul ia alte forme. Mondelēz se concentrează foarte mult 
pe controlul porțiilor pentru a oferi consumatorului po-
sibilitatea de a-și alege cât, ce și în ce momente consu-
mă. Astfel, marea majoritate a portofoliului nostru este 
ambalat și individual sau, în cazul tabletelor, produsul se 
poate porționa foarte ușor. Anul trecut am văzut un con-
sum crescut acasă, care s-a translatat în cumpărarea de 
pachete poate ceva mai mari și s-a mers foarte mult pe 
consumul de snacking de impuls. Acum vedem o revenire 

la produsele împachetate individual, dar, în esență, tren-
dul este același. Noi ne așteptăm ca pentru anii viitori 
consumul de snackuri să se dezvolte și să ia forme noi. 

La nivel internațional, Mondelēz a anunțat 
că vrea să restrângă portofoliul de snackuri, 
ca urmare a orientării consumatorilor către 
produse mai complexe, care ar putea înlocui o 
masă. Vom vedea schimbări și pe plan local?
Portofoliul nostru este în continuă schimbare și un exem-
plu la tema pe care o menționezi este Belvita, brand pentru 
care de la un an la altul venim cu produse noi, tot mai di-
verse. Tot aici aș putem vorbi despre San, un brand pe care 
l-am lansat la finalul anului trecut și pe care îl construim în 
continuare. Este un brand pe care l-am dezvoltat de la zero, 
local, și care merge tot în direcția de sustenabilitate și de 
ofertă mai completă și variată pentru consumatori. 

Cum a fost primit brandul San și ce înseamnă 
această lansare pentru Mondelēz România?
Am lansat San la finalul anului trecut, însă planurile 
erau în lucru de ceva vreme. Având în vedere că este un 
brand nou pentru portofoliul nostru, deși avem un route 
to market foarte flexibil, a durat ceva timp, iar ceea ce 
s-a întamplat în pandemie cu trendurile de consumator 
și de shopper ne-a confirmat că aceasta era decizia 
corect luată la momentul cel mai potrivit pentru busi-
nessul nostru. Noi avem branduri puternice, ca Oreo, 
Belvita sau Milka Biscuits, însă mai rămâneau câteva 
oportunități pe piață pe care noi nu le acopeream și, în 
acest caz, vorbim despre biscuiți simpli. Astfel, am vrut 
să creăm un brand care din punctul de vedere al prețu-
lui să fie mai accesibil decât ce aveam în portofoliu, dar 
și care să răspundă mult mai bine și mai direct nevoilor 
actuale ale consumatorilor. Brandul San este comple-
mentar brandurilor pe care le avem deja în portofoliu. 
Produsul este listat în majoritatea lanțurilor partenere, 
iar feedbackul consumatorilor este pozitiv, astfel că 
avem în plan să extindem portofoliul.

Cât de importante sunt produsele noi în total 
business și ce costuri vin la pachet cu această 
reînnoire permanentă a portofoliului?
Vorbim despre costuri naturale, pentru că extinderea și 
ajustarea portofoliului fac parte din business. Pentru noi, 
partea core a businessului este extrem de importantă și 
datoria noastră e să venim cu produse noi pentru consu-
matori. Suntem în dialog continuu cu consumatorii noș-
tri, astfel că avem o listă de propuneri în fiecare an. Dacă 
nu încerci și nu aduci produse noi pe piață, nu ai cum 
să rămâi relevant în inimile consumatorului și în relația 
cu retailerul. Și retailerii, ca parteneri de business, își 
doresc, alături de producători, să arate că sunt la curent 
cu nevoile consumatorului și ale cumpărătorului. Cred că 
este esențial să dai aceeași importanță inovației și core 
businessului pentru a rămâne competitiv pe piață.
Dar ca să răspund la întrebare, ponderea variază de la 
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un an la altul și de la o categorie la alta. Pentru anul 
acesta așteptăm ca o bună parte din creștere să fie 
susținută și de lansarea San și aici nu mă refer doar la 
cifra de afaceri, cât și la performanța cotei de piață. Pe 
ciocolată, focusul nostru de inovație se duce foarte mult 
pe segmentul produselor de sezon, care a crescut expo-
nențial. Consumatorul are nevoi foarte variate și noi con-
struim foarte multe momente de familie. Cum segmentul 
tabletelor de ciocolată este mult mai stabil, este posibil 
să vedem evoluții diferite între cele două categorii. 

Cât de mult cântărește totuși inovația când vine 
vorba despre decizia de cumpărare?  
Vorbim despre grupuri diferite de consumatori. Sunt unele 
persoane mai tradiționaliste, care caută confort și atunci 
nu își doresc ceva nou, dar vor ca brandurile și produse-
le pe care ei se bazau să țină pasul cu ultimele inovații 
tehnologice. De cealaltă parte avem grupul celor dornici 
să încerce, caută noile tedințe și devin fideli unui produs 
nou, dar și consumatorii care sunt deschiși la tot ce e nou, 
dar nu reușesc să rămână loiali unui brand sau produs. Și 
acestea sunt doar trei segmentări. În momentul acesta, 
globalizarea și trendul de orientare către local, importan-
ța trendului de sănătos, toate influențează consumatorul. 

Ce alte criterii rămân importante când vorbim 
despre achiziție?
Trendurile nu diferă față de alte piețe, doar că unele 
sunt mai accentuate local. Dacă ar trebui să comparăm 
România cu vestul Europei, achiziția este influențată și 
de profilul consumatorului, de tradițiile fiecărei piețe. 
Pentru cumpărătorul român contează în continuare 
prețul și promoțiile, însă calitatea produsului rămâne un 
factor extrem de important și atunci shopperul nu este 
dispus să facă un compromis doar pentru că produsul 
respectiv este la promoție. Atât în categoria de biscu-
iți, cât și în cea de ciocolată am văzut un trend destul 
de accentuat pe partea de premiumizare, asta în ciuda 
problemelor legate de venituri. Dacă ne referim la cele 
două categorii, pe ciocolată alegerea este influențată 
foarte mult de profilul de gust sau de format, în timp ce 
pe biscuiți decizia e mult mai impulsivă. 

Un alt trend impulsionat de pandemie este 
orientarea către proximitate. Cât de mult ajută 
dezvoltarea acestui canal de vânzare businessul 
Mondelēz România? 
Spre deosebire de alte piețe, segmentul de hypermarket 

este foarte puternic dezvoltat la noi. Cu toate acestea, 
canalul de proximitate a câștigat teren de la un an la al-
tul, iar pandemia a accentuat extrem de tare acest trend, 
indiferent că vorbim despre retaileri internaționali sau 
jucători locali. Cu toate acestea, dacă ne uităm la planu-
rile de expansiune anunțate și deschiderile bifate anul 
acesta, este clar că trendul se va echilibra. Este esențial 
ca fiecare producător să-și adapteze strategia în funcție 
de ce are nevoie. Noi suntem prezenți absolut peste tot 
și este normal să fim, având în vedere ce își dorește con-
sumatorul și cât de importante sunt brandurile noastre. 
În relația cu retailerii încercăm să oferim opțiuni care 
reflectă strategia nostră în piață, dar avem un partene-
riat bidirecțional, în care acordăm prioritate și direcțiilor 
pe care retailerul dorește să le ofere shopperului. 

Cât de important mai este în acest context retailul 
independent pentru businessul Mondelēz? 
Și comerțul independent și cel modern sunt foarte im-
portante și avem o prezență puternică în ambele canale. 
Retailul tradițional este în prioritățile Mondelēz. În ciuda 
faptului că vedem un trend atât de puternic înspre partea 
de proximitate, care este reprezentată mai ales prin retai-
leri internaționali, comerțul independent în România are 
încă o cotă de piață foarte mare și niciun producător nu 
își permite să-l ignore. Din perspectiva mea ca shopper 
cred că ar fi interesant să vedem un format de magazin 
mai adaptat nevoilor consumatorului. Iar acestea diferă 
local și depinde de zona în care se află fizic magazinul. 
Comerțul tradițional este sub presiune datorită dezvol-
tării retailului modern și percepția generală este că acest 
lucru se întâmplă din cauza prețurilor. Da, profitabilitatea 
este absolut critică, însă în ecuația de creștere nu contea-
ză doar prețul de achiziție, contează și veniturile totale. 

Ce așteptări aveți de la 2021? Cât de fezabilă 
este o creștere de peste 10%? 
2021 este un an în care culegem roadele unui efort con-
stant și uriaș depus anul precedent pentru a menține busi-
nessul stabil. Cred că entuziasm, încredere și rezultate sunt 
cuvintele cele mai potrivite pentru a descrie anul acesta. 
Se vede o relaxare în consum și acest lucru este vizibil și 
la nivelul piețelor în care activăm. Astfel, da, sunt încreză-
toare în rezultate. În ceea ce privește acest an. 2020 a fost 
un an foarte greu, dar cu foarte multe lecții în spate, ceea 
ce ne-a setat pe noi ca și organizație să privim businessul 
altfel, iar asta se traduce prin acțiuni mult mai eficiente, 
mult mai conectate cu retailerul și cumpărătorul și atunci e 
firesc să fiu optimistă când vorbim despre rezultate. 

Anul acesta a însemnat și o achiziție importantă 
pentru Mondelēz. Ce impact va avea preluarea 
Chipita pe plan local? 
Aș spune că această tranzacție creează foarte multe 
oportunități de business pentru ambele companii, iar 
portofoliile se completează foarte frumos. Până la fina-
lizarea tranzacției suntem însă competitori. ç

În ciuda faptului că vedem un trend 
atât de puternic înspre proximitate, 
care este reprezentată mai ales 
prin IKA, comerțul independent 
are încă o cotă de piață foarte mare 
și niciun producător nu își permite 
să-l ignore.
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Cu șase supermarketuri și două pet shop-uri, 
rețeaua Universal Le Big a reușit să crească 
de cinci ori în ultimul deceniu mizând pe 
cunoașterea clientului din proximitate și 
asigurarea nevoilor imediate ale acestuia. 

Incursiunea în piața de retail nu a început cu un plan 
elaborat, ci prin preluarea unui magazin ca parte a unei 
creanțe. Se întâmpla în urmă cu 20 de ani, timp în care 
compania cu capital 100% românesc a luat decizii în 
acord cu practicile moderne de retail. „În 2008, când erau 
doar două magazine în rețea, cifra de afaceri a fost de 10 
milioane de lei. Anul trecut, businessul a ajuns la 48 de 
milioane de lei, timp în care rețeaua a fost extinsă cu șase 
locații, dintre care două sunt pet shop”, spune Cătălin 
Ciucanu, directorul de rețea Universal Le Big. Executivul 
spune că evoluția constantă a businessului se bazează pe 
o politică de ascultare a clientului. Retailerul realizează 
periodic chestionare în rândul shopperilor și analizează 
segmentele cu potențial de creștere. „Am limitat destul 

de mult listările pe anumite categorii de bază, am dez-
voltat alte categorii și am mizat pe noutăți pe măsura 
evoluției pieței. Toate dezvoltările noastre au venit mai 
degrabă din feedbackul clienților, ceea ce în continuare 
consider că este cea mai bună decizie”, adaugă directorul 
de rețea. Drept urmare, sortimentația este într-o conti-
nuă mișcare lună de lună, există chiar și un target pentru 
achizitori de urmărire a noutăților și de listare la raft. „O 
dată pe an se face o analiză a categoriei din perspectiva 
cifrei de afaceri pe metrul pătrat și a cifrei de afaceri pe 
angajat și, nu în ultimul rând, a profitabilității. În funcție 
de aceste analize creștem sau restrângem sortimentația 
pe măsura evoluției, luând în calcul și chestionarele la 
care răspund clienții”, explică Cătălin Ciucanu.
Încă din 2010, odată cu deschiderea celui de-al treilea 
magazin al rețelei, clienții Universal Le Big au avut la 
dispoziție și carduri de fidelitate, chiar dacă la momen-
tul lansării acestora discounturile oferite erau unele 
generale. Cum astfel de reduceri nu își atingeau scopul 
și nu aduceau plus valoare clientului, retailerul a decis 
să restrângă cercul și să ofere promoții personalizate. 
Fidelizarea clientului nu se oprește însă la promoții, ci la 
crearea unei experiențe de cumpărături cu fiecare ocazie 
de achiziție. Așa a luat naștere și proiectul gastronomic 
al retailerului. Investiția a fost demarată anul trecut, în 
iarnă. „Am început toată partea de investiții și de dezvol-
tare a punctului de fabricare cu scopul clar de a deveni 
furnizorul principal al supermarketurilor noastre și de 
a crea diferența de bază pentru clienții noștri pentru 
că este o diferență pe termen lung. Este greu de imitat, 
luând în calcul costurile implicate. Investiția în punctul 
de fabricare a fost una de sute de mii de euro, iar cifra de 
afaceri lunară, doar pe livrarea către magazine este de 
20 de mii de euro și prețul de vânzare ar fi cam 30 de mii 
de euro cifră de afaceri. Se mai adaugă ca o linie sepa-
rată un fast food pe care l-am deschis lângă punctul de 
fabricare. Acesta generează la rândul lui 8.000 de euro 
în cifră de vânzare”, povestește directorul de rețea. Anul 
acesta au adăugat alte două linii de producție, au înlocu-
it echipamentele pentru a face față creșterii volumului. 
Și tot pentru a veni în întâmpinarea shopperilor, în luna 
noiembrie 2020 a devenit funcțional și magazinul online, 
venind astfel în întâmpinarea clienților preocupați de 

În ciuda extinderii accelerate a retailerilor internaționali, există zone în România în 
care vadul comercial este deja cucerit de retaileri independenți care și-au câștigat 
locul mizând pe proximitate și cunoașterea clientului. Universal Le Big se înscrie 
cu succes pe această listă scurtă și scrie istorie deja de 20 de ani la nivelul  
Buzăului. De Simona Popa.

Relația directă cu shopperul,  
atuul Universal Le Big
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Magazinul lunii

contextul pandemic actual. Comenzile au crescut con-
stant și au ajuns până la o medie de 80 în lunile iunie și 
iulie, comenzi de peste patru mii de lei lunar. 

Un supermarket cu potențial de trend-setter

Pe strada Unirii din Buzău se află „laboratorul de idei” al 
retailerului, al treilea magazin al rețelei care, deși a fost 
deschis în urmă cu 11 ani, a primit un update major în 
urmă cu patru ani. Compania a decis relocarea acestuia 
într-un spațiu mai mare și mai modern decât cel inițial, 
distanța între locația inițială și cea nouă fiind de doar 
două sute de metri. În prezent, supermarketul de pe 
strada Unirii are o suprafață de 462 de metri pătrați. 
430 de metri pătrați sunt destinați vânzării în care sunt 
listate în jur de 6.300 de produse unice. 
„Poate că pare un număr redus, dar noi mizăm pe optimi-
zare, ne dorim să facem mai degrabă o rotație a reperelor 
ca să menținem interesul clienților. 70% dintre acestea 
reprezintă food și 30% non food unde intră și partea de 
drogherie, sănătate, frumusețe, țigări, dar intră și partea de 
menaj și articole de curățenia casei”, spune directorul de 
rețea. 1.500 de clienți trec zilnic pragul acestui supermar-
ket, iar valoarea medie a bonului este de 25 de lei, în creș-
tere de la an la an. „Acum 5 ani, coșul mediu era de 15 lei. E 
drept că și prețul mediu la nivel de articol a crescut: dacă 
acum cinci ani era 3,3 lei - 3,5 lei, acum se duce către cinci 
lei. Creșterea nu este neapărat inflație, cât mai degrabă o 
diversificarea a ofertei pentru că, de la o ofertă basic care 
includea răcoritoare, chipsuri în 2016, oferta a început să fie 
variată la diferite articole bio, la produse fără lactoză, glu-
ten. Nu sunt înregistrate vânzări foarte mari, dar sunt pro-
duse care atrag clienții”, explică Cătălin Ciucanu. Totodată, 
spune acesta, compania are o politică de noutăți care este 
prioritară în meseria achizitorului. Cu alte cuvinte, sunt 
proactivi, cer anumite produse noi, căută furnizori, căută 
articole noi pentru că își doresc să aducă valoare adăugată 
shopperului față de tot ce înseamnă concurență modernă. 
„Dezvoltăm în prezent un proiect de vinuri. De o lună și 
jumătate am început creșterea sortimentației de produse 
la raft. Printr-o politică de democratizare, luăm stocurile 
de vânzare și trecem un adaos foarte mic. Concret, în 
cazul băuturilor foarte scumpe, noi ieșim din logica adao-
sului procentual și intrăm într-o logică a adaosului valoric. 
Acesta este singurul punct pe care noi putem să îl facem 

în anumite categorii, să lucrăm pe preț”, explică directorul 
de rețea. Sunt peste o sută de repere în acest moment 
la raft și retailerul își dorește să ajungă la aproape trei 
sute de SKU-uri până la finalul acestui an, pe care să le 
completeze și cu ciocolată artizanală, ceaiuri artizanale și 
cafea de origine. Pe măsură ce proiectul prinde contur în 
supermarketul de pe strada Unirii, va fi extins la nivelul 
întregii rețele. „Acest supermarket, având o suprafață mai 
mare și o densitate a cifrei de afaceri pe metru pătrat mai 
scăzută, putem să facem în el diverse teste. În funcție de 
rezultatele obținute în urma proiectelor pilot, adaptăm 
gama și în celelalte magazine”, spune directorul. Un deta-
liu important care stă la baza faptului că supermarketul 
de pe strada Unirii din Buzău a devenit un „laborator de 
idei” este că zona se poziționează pe un nivel mediu spre 
înalt din punctul de vedere al puterii de cumpărare, cât și 
ca profil socio-profesional. 

Schimbare de paradigmă în privința extinderii 

Încă trei magazine vor fi inaugurate în viitorul apropiat 
sub brandul Universal Le Big, proiectele fiind deja în 
desfășurare. Însă, de data aceasta, compania adoptă o 
strategie nouă privind extinderea la nivel local. 
„Primul val de extindere a fost reprezentat de preluarea 
unor magazine deja existente, cu vad comercial creat. 
Consider că această extindere și-a atins limitele pentru 
că noi vrem magazine cu o mie, o mie și ceva de clienți pe 
zi. Nu ne dorim magazine mici. Am intrat astfel în a doua 
strategie de extindere care presupune că partenerii noștri 
au terenul, ne construiesc clădirea, iar noi ne ocupăm 
de operare. Suntem în negocieri cu trei astfel de clienți”, 
explică Cătălin Ciucanu. Toate locațiile vizate de retailer 
sunt în afara municipiului Buzău, dar nu mai departe de 
30 de kilometri de oraș. Dacă toate lucrurile merg potrivit 
graficului de execuție, anul acesta, de Crăciun, va fi inau-
gurată prima dintre aceste locații și anul viitor, în aprilie, 
le vor deschide și pe celelalte două. „Este o schimbare de 
paradigmă, suntem într-un parteneriat cu proprietarii de 
teren și clădire, lucru pe care nu l-am făcut până acum”, 
subliniază reprezentantul retailerului. 
Înainte de deschiderea noilor locații, executivul spune 
că estimează o creștere a cifrei de afaceri de 10% în 
termeni like-for-like pentru acest an, comparat cu 2020, 
an care s-a încheiat cu rulaje de 48 de milioane de lei. 
Creșterea nu este scutită de provocări care țin mai mult 
de latura umană a businessului decât de cea financi-
ară. „Marea provocare pentru noi o reprezintă resursa 
umană. Am investit foarte mult în formarea directorilor 
de magazin de la coach de business, dezvoltare perso-
nală, la cursuri de category management, de negocieri, 
de recrutare și tot așa. Efectele se văd în timp pentru că 
este un proces de durată, optimizarea maximă a acestor 
cursuri fiind vizibilă cam în doi ani. Însă pentru noi 
reprezintă un proiect care ne va asigura stabilitate pe 
termen lung și ne scoate din predictibilitatea concuren-
ței”, concluzionează Cătălin Ciucanu. ç
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Ki-Life este unul dintre puținele magazine din Piața Amzei care au rezistat testului 
timpului. Aflat în inima Bucureștiului, magazinul care a pornit la drum ca drogherie 
oferă astăzi o sortimentație bogată de produse alimentare bio, free-from și vega-
ne și mizează pe mai multe canale de vânzare pentru a-și securiza viitorul.  
De Bogdan Angheluță.

Ki-Life, un mix între 
convențional și ecologic

Așa că a început să importe produse bio abia în 2009. 
Magazinul a continuat ca plafar, dezvoltând însă și par-
tea de produse bio, iar în timp proporțiile s-au schimbat: 
dacă la început suplimentele și cosmetica aduceau iniți-
al 90% din venituri, acum proporția e de 10% cosmetică, 
10% suplimente și restul produse alimentare. Suprafața 
magazinului s-a micșorat de la 200 de metri pătrați de 
vânzare la aproximativ 100. Numărul de SKU-uri este 
cuprins între 4.500 și 5.000. Partea de suplimente încă 
reprezintă 30% din produse, dar aduce doar 10% din 
vânzări ca valoare. „Ceaiurile medicinale costă 3-4 lei, 
deci închipuiți-vă câte trebuie să vinzi ca să echivalezi 
un produs bio”, spune Vlad Cuza. Numărul zilnic de cli-
enți este de circa 100, iar bonul mediu se situează între 
60 și 80 de lei, apropiindu-se de 100 de lei în weekend. 
Produsele Ki-Life se comercializează, atât pe site-ul 
propriu cât și pe marketplace-ul eMAG. „Avem un sistem 
propriu de livrare, dar lucrăm și cu sisteme clasice, fir-
me de curierat. Avem o colaborare cu Bringo, suntem de 
5 ani de zile pe platforma lor.”

Sunt aproape 18 ani de când Vlad Cuza a pornit 
afacerea Ki-Life, inspirat de drogheriile din 
Franța și Elveția. A fost însă un concept pentru 
care piața locală nu era pregătită, după cum 
recunoaște chiar el. Doi ani mai târziu, a 

profitat de interesul tot mai mare al românilor pentru 
un alt trend venit din afară: suplimentele. „În 2004-2005 
a luat avânt partea de suplimente, plafarul a crescut 
foarte mult, și atunci în sortimentație au apărut mult 
mai multe suplimente alimentare de tot felul și au ieșit 
OTC-urile și aparatura medicală. A fost și o perioadă de 
avânt gospodăresc în care toată lumea făcea suplimen-
te, paie tocate și orice se putea vinde, iar asta a durat 
vreo 4-5 ani până când autoritățile au zis «Stop, că nu 
vindecă chiar orice suplimentele». Tot cam în acea peri-
oadă au început să apară și primii furnizori de produse 
bio. Problema cu aceștia, la momentul respectiv, era că 
nu puteau avea continuitate. Aduceai ceva din import, 
te luptai să formezi un client după care nu mai puteai 
aduce marfă”, povestește el.

Magazin specializatRetail
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Rulajul cel mai mare se face pe produse proaspete: „Tot 
omul are nevoie de un iaurt, de brânză, de legume. În 
ceea ce privește restul produselor sunt căutate conser-
vele de pește, uleiul de cocos sau uleiul de măsline. La 
noi merg foarte bine și produsele fără gluten, avem o 
sortimentație foarte bogată pe această categorie. Din 
păcate, incidența intoleranței este tot mai ridicată, și 
în special la copii. Toți producătorii fac dulciuri, dar nu 
poți să hrănești un copil numai cu dulciuri, și atunci este 
destul de complicat.” Magazinul are și o componentă de 
produse asiatice, despre care antreprenorul din spatele 
Ki-Life spune că este destul de căutată de către clienți. 
„Practic, magazinul este un mix între convențional și 
ecologic”, concluzionează el.

„Piața Amzei nu mai e ce-a fost”

În ceea ce privește concurența, principalii competitori 
din traditional trade sunt Pukka, aflat de asemenea în 
Piața Amzei, rețelele Bio Corner și Naturalia, precum și 
jucători mai noi, așa cum ar fi Ototo. Vlad Cuza aminteș-
te și de băcănii, menționând totuși că acestea merg în 
general pe producție proprie și mai mult pe tradițional 
decât pe organic.
„Piața Amzei nu mai e ce-a fost, pentru că vadul pieto-
nal a scăzut”, spune antreprenorul. „Un magazin specia-
lizat trebuie să se diferențieze de un supermarket, aces-
tea au inclusiv marcă proprie pe bio, un exemplu fiind 
Carrefour care este foarte puternic pe această zonă. 
Pe altă zonă pe care suntem prezenți, free-from - fără 

gluten, fără lactoză - Kaufland are brand propriu, Mega 
Image la fel. Este greu să lupți cu comerțul modern, 
presiunea care vine din partea lor se resimte destul de 
puternic. Magazinele specializate au format piața în anii 
2005-2015, au adus brandurile, au format un consu-
mator, au creat o masă critică, astfel încât comerțul 
modern să se poată dezvolta. În modern trade se vând 
aceleași branduri care se vând în Vest, cam toți cei care 
vindem pe acest segment avem produse din Germania. 
Aceleași branduri pe care le aducem noi le aduc și alții 
și le vând în comerțul modern, dar încă rezistăm. Mizăm 
mult pe online, pe distribuție, pentru că în magazinele 
fizice e mai greu.”
Ca element de diferențiere, Ki-Life încă aduce produse 
pe care alte magazine nu le oferă. „Nu e vorba că sun-
tem unici importatori, pentru că la nivelul comunității 
așa ceva e puțin probabil, poți să iei orice de oriunde. 
Dar asta a fost una dintre politicile noastre, să avem 
sortimentație cât mai bogată și cât mai variată, un pic 
diferită față de ceilalți. Noi importăm direct din 8 țări 
din comunitatea europeană. Luam și din Anglia, dar 
a devenit foarte complicat și mai scump după Brexit. 
Înainte aveam 800-900 de SKU-uri din Marea Britanie, 
dar acum s-a cam terminat.”
Investițiile anuale, de aproximativ 10-15.000 de euro, 
s-au materializat în înlocuiri de mobilier, în sisteme de 
iluminat sau schimbări de echipamente. „O schimbare 
totală de imagine necesită o investiție de 40.000 de 
euro, care în această locație nu se justifică”, afirmă 
Cuza. Dacă ar fi să facă o investiție în magazin, exclu-
zând partea de remodelare, aceasta ar fi direcționată 
către automatizare, respectiv instalarea unor stații 
de self-service și self check-out. „Nu e vorba doar de 
reducerea costurilor pe termen lung, e un lucru cu 
care clientul începe să fie obișnuit.” Viitorul înseamnă 
online, crede Vlad Cuza, care spune că e puțin proba-
bil să deschidă noi magazine fizice. „În online se duc 
toți, deși e un alt business, altă afacere, altele sunt 
cerințele, altele sunt costurile - paradoxal, nu neapărat 
mai mici. Ca să fii eficient, trebuie să faci investiții în 
digitalizare, noi stăm destul de bine, avem un ERP în 
Spate”, punctează antreprenorul. Investițiile pe această 
zonă, de circa 20.000 de euro, au fost făcute încă din 
2016, așa că pandemia i-a prins pregătiți. ç
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După mulți ani de speculații, Eataly, retailerul despre care vocile bune spun că ar 
trebui vizitat măcar o dată în viață, și-a făcut intrarea pe piața din Marea Brita-
nie cu un magazin de 42.000 de metri pătrați în Bishopsgate. Situat în apropierea 
stației Liverpool Street, Eataly pariază pe promisiunea de a celebra mâncarea și 
băutura într-un concept unic, ce combină retailul și zona de ospitalitate într-un 
mod facil și absolut firesc. De Andra Imbrea.

Eataly Londra, aromele Italiei răspândite 
pe 2 etaje cu 5.000 de produse

primele două luni ale anului, până ca pandemia să iz-
bucnească și să încetinească ritmul și planurile lanțului 
de magazine, reluate în acest an, odată cu deschiderea 
primului magazin Eataly din Marea Britanie. 

Eataly în Marea Britanie

Magazinul Eataly din Londra nu se abate de la modelul 
care l-a consacrat și oferă, în 42.000 de metri pătrați, 
atât un magazin alimentar, cât și mai multe restauran-
te, baruri și cafenele, ghișee și tonomate de servicii, 
precum și o școală de bucătari prin ateliere susținute 
de chefi italieni de renume. Tot acest mix nu face decât 
să întărească ideea că experiența de shopping poate fi 
una extrem de plăcută mai degrabă decât vizita tranzac-
țională în goana de a ne umple coșurile pe care multe 
supermarketuri ne-o oferă. 
Concret, conceptul deschis de Eataly în primăvara acestui 
an cuprinde trei restaurante, șase food counters și zona 
de retail, care adună numeroase case de check-out, o 
zonă generală de băcănie, un raion spectaculos dedicat 
băuturilor alcoolice, precum și zone specifice cu brânze-
turi, cărnuri și mezeluri și chiar un spațiu zero waste ce 
comercializează produse italienești vrac. În total, oferta 

Oricine lucrează în industria de retail sau 
în cea de ospitalitate ar trebui să viziteze 
măcăr o dată un magazin Eataly, titrează 
publicațiile internaționale. New York Times 
l-a descris ca fiind o combinație inteligentă 

între un supermarket și restaurant, care funcționează 
în jurul ideii de learning și care plusează cu elemente 
specifice unei piețe tradiționale europene. Fondat în 
2007, Eataly și-a deschis prima locație pe rămășițele 
unei fabrici de vermut, în Torino Italia, de unde provine 
fondatorul Oscar Farinetti. Dorința antreprenorului la 
acel moment era să lanseze un magazin care să celebre-
ze cultura gastronomică a Italiei, de unde oamenii să își 
facă cumpărăturile, dar și să afle cât mai multe despre 
bucătăria și produsele locale. Așa a luat naștere Eataly 
Torino, un concept aparte care avea să stea la baza 
celorlalte 42 de locații ce au urmat în următorii 14 ani și 
care au ajuns să redefinească modul în care jucătorii pot 
oferi experiențe de-a dreptul veritabile consumatorilor.
Din Torino, Eataly s-a extins treptat la nivel global și a 
ajuns să adune locații în 19 țări, în orașe precum New 
York, Chicago, Sao Paolo, Istanbul, Seul sau Moscova, iar 
în 2019 a bifat venituri de 527 milioane de euro. De altfel, 
2020 pornise promițător, cu o creștere de 6,6% în doar 
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Eataly Londra cuprinde 5.000 de astfel de produse, de 
la legume și fructe, la dulciuri și prăjituri, condimente și 
multe alte bijuterii culinare din Italia.
Locația se întinde pe două etaje și se deschide cu un 
hol frumos iluminat ce dă într-una din zonele de food, 
înainte de a păși efectiv în corpul principal al magazinu-
lui. Clienții sunt introduși apoi într-o selecție uimitoare de 
cofetărie italiană, însă cea mai mare parte a magazinului 
este situată la etajul superior unde se poate ajunge pe 
o scară inscripționată cu citate inspiraționale precum 
„Gătim ceea ce vindem și vindem ceea ce gătim”.
Secțiunea de ospitalitate, ce se regăsește în toate cele 
43 de locații Eataly, este impresionantă și în noua unitate 
Eataly din Londra și cuprinde mai multe branduri, precum: 
La Terazza, restaurant outdoor ce servește mâncăruri 
de sezon și cocktailuri, Pasta e Pizza, unde, după cum 
sugerează și denumirea, se servesc paste tradiționale și 
pizza pregătită pe lemn, Cucina del Mercato - un concept 
counter-to-table ce folosește ingrediente din zona de retail 
a magazinului - și Central Bar, o zonă de restaurant ce cu-
prinde și un bar. Acestea sunt completate de alte corneruri 
unde se regăsesc spații precum Gran Caffe Bar, Made in 
Eataly (ce oferă mic dejunuri, prânzuri sau cine în sistem ta-
keaway), Pizza Alla Pala (restaurant ce comercializează piz-
za în stil roman la felie), Pasta Fresca Bar, paste fresh gătite 
la comandă, Gastronomia, cu meniuri deli preparate, La Via 
del Dolce, cofetărie ce oferă dulciuri, ciocolată și biscuiți, I 
Cannoli, un concept ce oferă cannoli sicilian și Gelateria.

Cum redefinește Eataly retailul modern 

Zona de retail din cadrul Eataly Londra propune consu-
matorilor o adevărată experiență ce începe cu o selecție 
de produse Natoora, furnizor de fructe și legume pentru 
restaurantele londoneze de top. Pentru că layoutul și de-
signul sunt importante într-o locație precum Eataly, care 
pune accentul pe experiența desăvârșită oferită clientu-
lui, fructele și legumele Natoora sunt așezate în rafturi 
ce se aseamănă unor sere. Mai mult, acestea dispun de 
suficient spațiu pentru a-și expune informații despre 
proveniență și detalii despre producătorii locali. 
Pentru că Eataly este un concept ce pune în prim plan 
experiențele consumatorilor, întreaga zona de retail 
cuprinde diverse corneruri și magazine nișate, care, 

la rândul lor, întregesc oferta pentru consumator prin 
servicii dedicate, sesiuni live sau chiar oferirea de infor-
mații și servicii personalizate. De exemplu, „magazinul” 
Il Caseificio permite clienților să urmărească în timp real 
transformarea laptelui Devon în mozzarella și stracciatella, 
Eataly fiind printre singurele lanțuri de retail ce oferă 
un astfel de serviciu - experiență, în timp ce cornerul 
Salumi e Formaggi găzduiește o selecție impresionantă 
de mezeluri și brânzeturi atât italienești, cât și britanice, 
din cadrul Neal’s Yard Dairy. La Macelleria comercializează 
carne produsă în mod etic de la furnizori locali și dispune 
și de un cabinet de maturare a cărnii de vită, alături de o 
varietate de mezeluri britanice, precum pui Sutton Hoo, 
carne Daylesford sau bacon Hepburns, focusul fiind nu 
doar pe produsele din Italia, cât și pe oferta locală.
După fructe, legume, carne și brânzeturi, vine rândul ra-
ionului de pește, secțiune reprezentată de La Pescaria, ce 
comercializează pește și fructe de mare atât locale, cât și 
din Marea Mediterană. Mixul este completat apoi de Pasta 
Fresca, care produce paste proaspete ce sunt apoi vândute 
clienților din Eataly sau sunt livrate restaurantelor și parte-
nerilor, iar La Panetteria coace pâine și focaccia artizanale 
într-un cuptor cu lemne, în timp ce La Pasticceria realizează 
o gamă variată de prăjituri și deserturi. În centrul magazi-
nului alimentar se află și o zonă zero waste, în parteneriat 
cu Unpackaged, ce comercializează produse vrac și cuprin-
de o selecție uimitoare de paste (peste 100 de SKU-uri), 
orez, sosuri, condimente, ulei de măsline (75 SKU-uri), oțet 
balsamic, precum și alte produse din Italia. Raionul de bă-
uturi alcoolice este spectaculos din punct de vedere vizual 
și găzduiește cea mai mare selecție de vinuri italienești 
din Marea Britanie, cu peste 2.000 de etichete, precum și o 
gamă de bere și băuturi spirtoase italienești artizanale.
Dragostea pentru mâncare și băutură definește fiecare 
colț și raion din cadrul Eataly Londra, alături de gama 
variată de produse, selecția impresionantă de restauran-
te, baruri și cafenele, serviciile și experiența desăvârșită 
oferită consumatorilor. Magazinul din Londra nu face de-
cât să contureze și mai clar misiunea fondatorului Oscar 
Farinetti de a aduce sub același acoperiș alimente de ca-
litate, artizanale și sustenabile, de a crea un loc informal 
care să celebreze diversitatea italiană, dar și unde să faci 
cumpărături și să înveți despre mâncare, beneficiind în 
același timp de o experiență de shopping veritabilă. ·ç

Concept inovator
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Î
n ultimul deceniu, consumatorii s-au obișnuit cu 
tehnologiile care facilitează experiența de shopping. 
Dependența de tehnologie a fost însă mult mai vizi-
bilă în timpul pandemiei de COVID-19, pe măsură ce 
retailerii și brandurile au căutat să rămână conec-

tați. Impactul COVID-19 a accelerat astfel transformarea 
digitală în întreaga industrie. Pe lângă creșterea capacită-
ților pentru a deservi mai bine consumatorii de pe canale-
le online, retailerii au făcut și investiții în magazinele fizice 
pentru a crea experiențe „touch free”, arată datele studiu-
lui Using Retail Tech Innovation to Enhance the Customer 
Experience, realizat de Euromonitor International (pe un 
eșantion de 454 specialiști din retail și 20.000 de consu-
matori din 20 de țări). De altfel, aproape trei sferturi dintre 
respondenți au declarat că unele investiții în tehnologie, 
dacă nu chiar toate, au fost accelerate de criză.

„Descoperirea” canalelor online

Pandemia a schimbat modul în care consumatorii 
cumpără. În timp ce comerțul electronic a crescut în 
popularitate, în mare măsură a îndeplinit un rol de 
tranziție și magazinele au rămas calea principală pentru 
experimentarea unui brand sau interacțiunea cu acesta. 
Abilitatea brandurilor de a lua contact cu consumatorii 

pe platforme digitale a transformat experiența onli-
ne statică într-una multisenzorială. Atât retailerii cât 
și brandurile au folosit platforme digitale, tehnologii 
precum realitatea augmentată (AR) și realitatea virtu-
ală (VR), dar și medii de conținut emergente, cum ar fi 
livestreamingul, pentru a imita elemente ale experienței 
fizice. Un aspect interesant: deși aceste tehnologii erau 
disponibile comercial de ani de zile, 58% dintre consu-
matorii conectați la nivel global au raportat că nu luase-
ră contactul cu acestea. Dintre cei care au folosit AR / VR 
în ultimul an, 30% l-au folosit pentru a face cumpărături 
pentru uz casnic, mobilier sau haine. Livestreamingul, 
care a câștigat popularitate în ultimii ani ca mediu de 
conținut, a avansat considerabil în timpul crizei dato-
rită capacității sale de a crea o conexiune emoțională 
asociată mai curând cu shoppingul în magazine fizice. 
Combinând elemente de streaming video, social media și 
vedete într-o singură experiență de cumpărare, vânzarea 
live a început să câștige teren în întreaga lume.
Pentru companii, digitalul a apărut drept canalul potrivit 
pentru interacțiunea cu consumatorii. De fapt, 57% din 
profesioniștii din retail au văzut implicarea digitală 
ca pe o tendință de top care influențează dezvoltarea 
comerțului digital, înaintea altora precum livrarea sau 
automatizarea proceselor.

Retail

Tehnologia ca vehicul pentru 
depășirea crizei

Tehnologia a fost și este omniprezentă nu doar în business, ci și în viața de zi cu zi, iar 
momentele de cumpănă accentuează dependența noastră. Tehnologia are însă și un rol 
esențial, și anume de a facilita procese care altfel ar fi aproape imposibile în situații așa 
cum a fost cea din martie 2020, atunci când accesul consumatorilor la produse era redus 
aproape de zero. De Bogdan Angheluță.



    revistaprogresiv.ro |  29

Tehnologii în retail

Experiențele virtuale vor deveni probabil obișnuite 
în era post-pandemică, pe măsură ce digitalul devine 
canalul de bază al unui brand. Generarea de plusvaloare 
prin virtualizarea anumitor experiențe va depinde de cât 
de bine poate tehnologia să prezinte cele mai impor-
tante atribute ale produsului. Cu toate acestea, ultimele 
luni au arătat cât de repede poate evolua societatea. 
Companiile și-au schimbat prioritățile pentru a dezvolta 
digitalul, eliminând o parte din ultimele bariere rămase 
în fața shoppingului pe aceste canale.

Creșterea în valoare a achizițiilor online

Euromonitor International estimează că vânzările online 
globale de produse au crescut, în termeni reali, cu 25% 
în 2020, iar ascensiunea va continua. Întrebarea care se 
pune acum este cât de sustenabilă aste această crește-
re „peste noapte”. Răspunsul vine tot de la Euromonitor, 
care proiectează că e-commerce-ul va genera până la 
51% din creșterea globală a industriei de retail până în 
2025. Cu multe magazine fizice închise temporar, mulți 
consumatori au apelat la shopping online pentru prima 
dată. Grupul de vârstă 30-44 de ani, format din mileniali 
și cei din Generația X, a generat cea mai mare creștere 
de noi „cumpărători digitali”, în timp ce grupul 60+ a 
avansat către etapa de descoperire a e-commerce-ului. 
Pe de altă parte, utilizatorii existenți și-au crescut frec-
vența cumpărăturilor online. 

Evoluția shoppingului in-store

Când vine vorba de achiziționarea de bunuri fizice în 
magazine, consumatorii conectați au raportat dorința 
de a vedea sau a testa produsele ca principală moti-
vație pentru efectuarea vizitei la un retailer. Pe de altă 
parte, consumatorii au declarat că tehnologii precum 
recunoașterea facială, cabinele de amenajare virtuale și 
checkoutul touchless au adăugat mai multă valoare ex-
perienței lor de cumpărături in-store. Mai exact, aproa-
pe 40% dintre cei intervievați indică scannerul portabil, 
cărucioarele inteligente și tehnologiile walk-in/walk-out 
ca opțiuni care ar îmbunătăți cel mai mult experiența 
lor în magazin. Magazinele fizice vor continua astfel să 
joace un rol critic în tot ce înseamnă retail, dar trebuie 
să se adapteze schimbării generaționale. Creșterea sus-
ținută a e-commerce-ului va pune sub semnul întrebării 
scopul fundamental al unui canal, provocându-i pe re-
taileri să regândească rolul magazinului în era digitală.

Transformarea plăților

Criza a stimulat interesul pentru plățile digitale, deter-
minându-i pe unii retaileri să pună accent pe opțiunile 
fără contact, inclusiv plățile cu cardul și telefonul mobil, 
pentru a reduce transmiterea virusului. De fapt, 41% 
dintre experții chestionați au declarat că pandemia de 
COVID-19 a dus la lansarea sau extinderea opțiunilor 

de plată digitală pentru a facilita atât tranzacțiile din 
magazin, cât și tranzacțiile online. Furnizorii citează 
adesea comoditatea ca o propunere-cheie de vânzare. 
Potrivit studiului Euromonitor International, ușurința în 
utilizare este motivul principal pentru care consumatorii 
optează pentru portofele digitale. Acest sentiment este 
mai puternic pe piețele emergente, unde concurența pe 
acest segment tehnologic nu este atât de mare, numărul 
furnizorilor fiind unul redus. În ciuda numărului mai mare 
de consumatori care foloseau portofele digitale în 2020, 
există încă potențial de creștere. Mai mult de o treime din 
consumatorii la nivel global încă nu au folosit un portofel 
digital, care a fost definit pentru respondenți ca o plat-
formă care stochează în siguranță informațiile de plată 
ale utilizatorilor și detalii personale relevante pentru a 
permite rapid achiziții. Dincolo de aceasta, alte tendințe 
care vor avea un impact pe piață vor fi cele bazate pe 
blockchain și cryptomonede, precum și sistemele de 
automatizare a achizițiilor prin Internet of Things (IoT). 
Se așteaptă ca toate aceste tehnologii să aibă un impact 
mai mare asupra comerțului în următorii 5 ani.

Livrarea și colectarea, din ce în ce mai importante

Creșterea costurilor de livrare de tip last mile și preocu-
pările legate de mediu îi obligă pe retaileri să exploreze 
noi metode prin care consumatorii să intre în posesia 
bunurile achiziționate. 51% dintre specialiștii intervievați 
de Euromonitor International la nivel mondial au consi-
derat livrarea ca o tendință-cheie care a afectat piața în 
2020. Livrarea și logistica au apărut ca fronturi competi-
tive pentru retaileri și platformele de livrare ale terților, 
ducând la extinderea serviciilor de profil, așa cum ar fi 
opțiunile de cumpărare online sau ridicarea din magazin. 
În prezent, consumatorii pot avea aproape totul livrat la 
pragul lor, uneori în decurs de o oră sau chiar mai puțin; 
iar asta în condițiile în care așteptările în ceea ce pri-
vește rapiditatea au crescut și ca urmare a demersurilor 
unor companii precum Amazon și Alibaba. Totuși, cel mai 
important aspect pentru consumatori (68%) rămâne li-
vrarea gratuită, cerințele privind livrările de tip same day 
sau next day fiind menționate doar de o treime dintre 
respondenții studiului Euromonitor International.

Viitorul relației consumator-tehnologie

În concluzie, ca urmare a ultimului an și jumătate, con-
sumatorii au devenit mai confortabili cu noile tehnologii, 
dar nivelul de confort variază considerabil în funcție de 
acțiunea și intruzivitatea percepută a anumitor soluții. 
De cealaltă parte, una dintre schimbările profunde a fost 
încrederea sporită a comercianților în tehnologie: potrivit 
studiului Euromonitor International, 72% dintre specialiștii 
din retail intervievați au indicat că pandemia de COVID-19 
a accelerat transformarea digitală a companiei pe care o 
reprezintă cu cel puțin un an. Iar principalul motiv a fost 
nevoia de a menține legătura acestora cu consumatorii. ç
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Promo corner

n Valoarea bonului se transformă în puncte. Asta 
înseamnă că dacă ai cumpărat produse de 10 lei, ai 10 
puncte. La finalul campaniei, tragem la sorți câștigăto-
rii, iar aceștia își folosesc punctele ca să aleagă premii, 
în funcție de valoarea pe care o au disponibilă. Cu cât 
au cumpărat mai mult, cu atât premiul lor poate fi  
mai mare. 
Logistic: Mulți clienți sunt speriați de faptul că nu au 
o valoare fixă a premiilor de trecut în regulament. Dar 
aceasta este doar o uzanță, legislația ne permite să 
trecem valoarea minimă și maximă a premiilor, nu o 
sumă exactă. 
Beneficii: 
n Stimulează un consum suplimentar și crește valoarea 
bonului. Nu mai ești motivat să cumperi de minumum 
necesar, ci te gândești la mai mult. 
n Este mai atractiv pentru consumator.
n Reduce situațiile în care consumatori împart produse-
le pe mai multe bonuri, ca să aibă mai multe bonuri.
Noi KPI: Valoarea totală a achiziilor înregistrate, număr 
de bonuri cu valoare peste cea minimală. 

4 idei fresh de mecanici 
promoționale noi

„Vrem o mecanică de promoție nouă” este cel mai des întâlnit brief din 
Minio Studio anul acesta. Însă această mecanică nouă trebuie să includă 
„Înscrie Bonul“, căci clienții vor să condiționeze câștigarea unui premiu 
de dovada achiziției produsului. Și atunci, cum poți să faci promoții în 
care ceri consumatorului să înscrie bonul, dar, în acealași timp, să fie noi 
și interesante? De Ioana Mucenic, CEO Minio Studio. 

Nevoia de noutate în piață se resimte tot 
mai acut. Însă orice e nou presupune un 
efort suplimentar. Aceste mecanisme nu se 
mai pot face pe ultima sută de metri și nici 
cu investiția uzuală. De multe ori, experi-

ența online e mai complexă și atunci vine cu nevoia unui 
buget suplimentar. Însă nu putem să inovăm, dar să fie 
la fel. Trebuie să ne asumăm efortul, timpul, costurile. 

Idee 1: Premii diferite în funcție de valoarea bonului. 
Cum e acum? Promoțiile clasice spun „Cumpără în valoare 
de 10 lei” sau „Cumpără minimum 2 produse.” Mecanismul 
uzual stabilește doar baza minimă de acces în promoție. 
KPI curenți: Raportăm numărul de bonuri înscrise. 
Mecanism Nou: Valoarea bonului se transformă în premii. 
Cu cât ai valoarea mai mare, cu atât premiul e mai mare. 
Exemplu Creativ: 
n Câștigi de 10 ori valoarea bonului. Accesul minim în 
promoție poate fi de 10 lei, dar, dacă tu ai cumpărat 
de 14 lei, poți câștiga 140 de lei, oferiți sub forma unui 
voucher ce înlocuiește voucherul predefinit.
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Exemplu creativ: 
Creăm un magazin virtual cu premii. Fiecare bon sau va-
loare numerică reprezintă un punct. Oricând pe perioada 
campaniei, consumatorii pot să transforme punctele 
respective în premii, solicitând obiectul dorit, în limita 
stocului. Nu mai definim noi câștigătorii prin moment no-
rocos sau tragere la sorți, ci oricine poate primi un premiu, 
dacă are destule puncte și mai este în stocul de premii. 
Logistic: Dacă există un mare premiu, acesta poate fi 
alocat prin mecanism aleatoriu, însă în rest recoman-
dăm mai multe premii de valoare mai mică. 
Beneficii:
n Eliminarea norocului din ecuație – acum dacă ai cum-
părat, depinde doar de tine să ai un premiu. 
n Implicarea – Consumatorul decide singur ce vrea să 
facă cu aceste puncte, de câte puncte are nevoie. Este o 
bună măsură a atractivității campaniei. 
Noi KPI: Aceștia nu sunt neapărat indicatori, dar vom 
putea evalua comportamentul consumatorului: câți și-
au transformat punctele în premii, ce premii au fost cele 
mai dorite.

Idee 4: Combină și câștigă
Cum e acum? Cumperi un anumit număr de produse sau 
de o anumită valoare. 
KPI: Număr de bonuri înscrise. 
Mecanism Nou: Cumperi anumite produse și câștigi dacă 
găsești combinația câștigătoare. 
Exemplu creativ: 
În promoție intră 10 SKU-uri diferite. În fiecare zi, combi-
năm două produse și aceea este combinația câștigătoa-
re. Consumatorul înscrie bonul și marchează ce produse 
a cumpărat. Dacă a cumpărat chiar combinația câștigă-
toare, va câștiga premiul pe loc. 
Logistic: Toți cei care înscriu bonul după ce combinația 
a fost deja potrivită, vor intra în tragere pentru premiul 
cel mare. Le puteti oferi posibilitatea de a înscrie același 
bon de mai multe ori, în speranța că produsele cumpă-
rate reprezintă combinația câștigătoare a unei alte zile.  
Beneficii:
n Apare sentimentul că depinde și de tine să câștigi, nu 
este doar un noroc. 
n Crește competitivitatea și interesul pentru achiziție. E 
o mecanică potrivită pentru produse de larg consum – 
cu siguranță nu se pretează la produse scumpe.  
Noi KPI: Număr de produse din fiecare SKU cumpărate, 
cele mai frecvente combinații de produse ale clienților. 
Fiecare dintre aceste idei are un bun potențial creativ 
și poate fi comunicată într-un mod interesant, care să 
atragă atenția consumatorului. Este important să țineți 
cont că oamenii nu cumpără datorită mecanismului sau 
a premiilor – acești factori contează, desigur, dar nu vă 
bazați doar pe ei. Promoția trebuie să spună o poveste, 
să fie vizibilă online și în magazin. 

Dacă vrei să ai campanii promoționale mai performante, 
îmi poți scrie la ioana.mucenic@minio.ro ç

Idee 2: Selectează-ți premiul de când te înscrii. 
Endowment Effect, Psychological Ownership, Loss Aversion 
sunt doar câteva dintre teoriile comportamentale care 
contribuie la succesul acestui mecanism. Odată ce ne sim-
țim atașati de un obiect, îl valorizăm mai mult și nu vrem 
să-l pierdem. De aceea, proprietarii care își vând locuința 
tind să o evalueze peste valoarea pieței. La scară mică, 
dacă ai dat 20 de lei pe cana ta de cafea și ți se propune să 
o vinzi, nu ai cere doar 20 de lei pe ea, pentru că e a ta și o 
prețuiești mai mult. Asta înseamnă că, dacă determinăm 
consumatorul să se atașeze de premiu, să simtă că poate 
fi al lui, va avea un interes crescut față de promoție. 
Cum e acum? Cumperi și câștigi ce a stabilit trade mana-
gerul că e interesant pentru tine. 
KPI curenți: Raportăm numărul de bonuri înscrise, ca la 
orice altă promoție. 
Mecanism Nou: Oferi experiența de a-și defini premiul. 
Exemplu creativ: 
n Pornim de la excursia în țară pe care, uzual, o transfor-
mi în voucher de turism. Acum, poți avea un formular in-
teractiv în care oamenii își definesc vacanța în funcție de 
parametri dați – dacă vor la mare sau la munte, la conac 
sau la spa. Fiecare decizie personală cu privire la premiu 
îi face să se simtă mai atașați de acesta și să crească 
dorința de a câștiga – și, deci, poate crește interesul de a 
cumpăra. Acest formular se poate completa și înainte de 
a avea efectiv un bon, pentru a-i încuraja să cumpere.  
n Dacă oferi obiecte, poți da posibilitatea de a-și selec-
ta obiectul preferat – în loc să oferi un mixer de bucă-
tărie, omul poate vedea 5 opțiuni de electrocasnice de 
bucătărie și îl va bifa pe cel pe care speră să-l câștige.
Logistic: Din nou, apare temerea cu privire la valoarea 
premiilor și explicarea mecanismului în regulament. Însă 
valoarea premiilor o cunoaștem, premiile sunt prestabi-
lite. Ce nu cunoaștem este cantitatea exactă din fiecare, 
astfel că vom comanda premiile periodic sau la finalul 
campaniei, nu le vom lua dinainte. 
Beneficii:
n Crearea unei conexiuni emoționale.
n Stimularea interesului de a participa (de mai multe ori). 
KPI noi: Pe lângă numărul de bonuri, putem evalua nu-
mărul de consumatori care au înscris mai multe bonuri, 
timpul petrecut pe site, premiile selectate. Acestea ne 
vor ajuta să le definim mai bine pe viitor. 
Bonus - Reducerea dezamăgirii că a pierdut – Dacă omul 
nu a câștigat premiul dorit, aș recomanda să primească un 
email cu un premiu simbolic. Poate fi un voucher de reduce-
re la agenția de turism sau la mixerul pe care nu l-a câștigat. 
E posibil să nu convertească reducerea, dar i se va atenua 
sentimentul că el nu câștigă și va rămâne atașat de brand. 

Idee 3: Oricine poate câștiga. 
Cum e acum? Premiile sunt alocate prin mecanisme de 
câștig aleatorii. 
KPI curenți: Câte bonuri sunt înscrise. 
Mecanism Nou: Orice consumator poate să câștige, 
depinde doar de el. 



164,77 lei

Magazinul online operat de retailerul Mega Image își adjudecă titlul de cea mai accesibilă platformă online, în luna 
august, potrivit analizei Shopping Basket, care monitorizează lunar prețurile principalelor bunuri de larg consum din 
magazinele online ale jucătorilor internaționali prezenți pe piața locală. Valoarea coșului de cumpărături format din 19 
produse de bază disponibile în cele patru platforme online incluse în analiză a fost de 194,77 lei, însă clienții au beneficiat 
de o reducere de 30 de lei, iar transportul a fost gratuit în ziua în care au fost efectuate cumpărăturile.
Următorul retailer clasat în topul celor mai ieftine magazine online este auchan.ro, cu o valoare a coșului de cumpărături 
de 188,77 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 coșului de cumpărături pentru 
19 produse (disponibile în toate rețelele 

analizate) pe mega-image.ro, cel mai ieftin 
magazin în luna august

aflat la promoție în ziua efectuării 
cumpărăturilor, pe auchan.ro

1 produs

auchan.ro

magazinul cu cele mai multe 
produse cu prețul cel mai mic în 
ziua efectuării cumpărăturilor  
(16 produse din 27 disponibile)

valoarea coșului de cumpărături (fără 
transport) pe auchan.ro, magazinul cu cele mai 

multe produse cu cel mai mic preț

188,77 lei

Shopping basket



Produs Cantitate
carrefour 
Orhideea - bringo cora.ro auchan.ro mega-image.ro
Prețul la care s-a achiziționat produsul (în lei)

Produse alimentare de marcă
Pâine Vel Pitar Boierească 
albă, feliată 700 g 7,50 7,79 N/A 7,70
Făină de grâu Băneasa, categ. 
000, pungă de hârtie 1 kg 4,25 4,19 4,25 4,32
Zahăr Mărgăritar Cristal, pungă 
de hârtie 1 kg 2,59 2,69 2,55 N/A
Mălai Panzani 3 minute 0,5 kg 6,00 5,99 5,65 6,00
Orez Deroni Camolino 1 kg 8,79 8,59 8,60 9,23
Ouă free range Toneli 30 buc. 16,80 18,70 13,10 N/A
Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, cutie 
carton 1 l 5,79 5,39 5,30 5,89
Unt de masă Albalact 65% 
grăsime 200 g 7,99 8,09 7,95 8,23
Ulei de floarea-soarelui 
Unisol, PET 1 l 8,09 7,89 8,60 8,42

Apă minerală necarbogazoasă 
Aqua Carpatica, PET 2 l 3,49 3,39 2,60 (reducere 

22%) 3,44

Băutură răcoritoare Coca-Cola, 
PET 2,5l 6,25 6,19 6,05 6,29
Bere Neumarkt 5,2% alcool, 
PET 1 l 3,99 4,24 4,15 4,35
Vin Cotnari Eticheta Galbenă 1,5 N/A 15,82 13,80 13,99
Cafea măcinată Jacobs 
Kronung Alintaroma verde 500 g 18,99 21,89 21,90 21,68
Iaurt Danone natural, 3,5% 
grăsime 130 g 0,95 0,99 N/A 1,01
Tabletă de ciocolată Milka 
Lapte 100 g 3,69 3,69 4,02 3,69
Telemea de vacă Hochland 350 g 11,99 11,59 11,30 11,74
Cașcaval de Sendviș Delaco 350 g 13,19 13,59 13,20 13,94

Pui Familist Agricola 1 kg 11,99
27,58 (11,99 
preț per 
kilogram)

27,60 (preț 
per kilogram 
11,50 lei)

N/A

Salam Săsesc Mini Cris-Tim 350 g N/A 16,09 16,10 16,19
Mazăre congelată Edenia 1 kg 13,30 N/A 12,30 14,10
Produse nealimentare  
de marcă
Pastă de dinți Colgate 
Maximum Cavity Protection

125 ml sau 75 
+50 ml gratis 7,19 7,59 7,65 7,69

Săpun solid Dove Beauty 
Cream 100 g 4,43 2,99 2,85 4,04
Deodorant Dove Original 150 ml 16,66 14,19 11,50 N/A
Șampon Head&Shoulders 
Classic 400 ml 25,89 22,90 26,00 22,94
Hârtie igienică Zewa De Luxe 3 
straturi, Piersică sau Mușețel 10 sau 8+2 role 18,95 19,19 19,80 20,92
Detergent capsule Ariel 
Mountain Spring/ Color3in1 15 buc, N/A 20,69 18,90 24,64
Balsam de rufe Lenor Spring 1,9l 18,79 16,34 14,00 16,42
Detergent de vase Fairy Lemon 
Activ Foam 800 ml N/A 8,49 N/A 8,70
Soluție curățare Sano Forte 
Plus 750 ml 14,95 15,69 14,90 15,54

Cost transport 19,99 15,00 15,00
gratuit pentru 
cumpărături 
peste 150 de lei

TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI  - 
fără transport 259,90 322,45 304,62 251,10
TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI  -  
cu transport 279,89 337,45 319,62 251,10*

timpul mediu petrecut 
la cumpărături pe 

platformele online în ziua 
efectuării cumpărăturilor

9 minute

numărul situațiilor de 
not available în ziua 

efectuării cumpărăturilor 
în toate cele patru 
magazine analizate

11 produse 

23 august 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 30 de lei în data realizării cumpărăturilor  
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Macromex lansează o nouă campanie promoțională
Macromex continuă campania „Ce-ar mer-
ge o pizza cu super premii!”, cu pizza Edenia 
consumatorii putând fi oricând câștigători. 
Campania se desfășoară la nivel național și are 
un mecanism simplu. Consumatorii trebuie să 
cumpere orice pizza Edenia, să înscrie codul 
unic din interiorul cutiei pe site-ul campaniei, 
www.poftadepremii.ro/pizza, și astfel intră în 
tragerea la sorți pentru marele premiu și cele 

două premii săptămânale. În toamna aceasta, a treia etapă a campaniei a 
revenit cu super premii adresate celor care caută soluții smart, rapide și, 
în cazul pizzei Edenia, și delicioase. Campania se desfășoară până la data 
de 17 octombrie, iar câștigătorii se pot bucura de un Televizor Samsung 
8K QLED – marele premiu, Apple Airpods Pro și Boxa JBL Charge 4 – cele 
două premii săptămânale.

Promoții/Campanii/Lansări

Campanie promoțională de la Milka
Milka, unul dintre brandurile de referință din 
portofoliul Mondelēz, își invită consumatorii să 
savureze momentele tandre cu o nouă promoție 
și sute de premii. Mecanismul campaniei este cât 
se poate de simplu astfel că tot ce trebuie să facă 
consumatorii Milka este să cumpere produse de 
minimum 14 lei, să înscrie bonul fiscal pe promo.
milka.ro sau prin SMS la 1844 și află dacă au câș-
tigat un premiu instant. 
Promoția se desfășoară în perioada 01-30 sep-
tembrie 2021, valoarea totală a premiilor fiind de 

236.927,5 lei. Detaliile și regulamentul campaniei sunt disponibile gratuit 
pe promo.milka.ro sau la tel. 021 233 0405 (număr cu tarif normal). 

Creme Cuisine Chef 
acum în România
Creme Cuisine Chef se lan-
sează în premieră interna-
țională în România. Un nou 
produs în portofoliul Cremes 
by Meggle, într-un ambalaj 
modern, atractiv și cu o 
rețetă perfecționată pentru 
prepararea sosurilor de 
paste și nu numai. Aceasta 
poate fi folosită cu succes în 
diverse preparate, supe cre-
mă, tocănițe sau alte feluri de 
mâncare cu bază cremoasă.
Creme Cuisine Chef este 
o alternativă excelentă la 
smântâna pentru gătit, 
cu aceleași calități funcționale: 
gust, consistență, stabilitate la 
tratament termic și în amestec 
cu ingrediente acide. În plus, nu 
conține ulei de palmier. Produsele 
sunt disponibile în variante de 1L 
și 500ml, fiind distribuite la nivel 
național, atât în retailul modern, 
cât și în cel independent.

Sortimente noi în 
portofoliul Măgura 
Croissant

Măgura și-a 
făcut debutul în 
piața de crois-
sante în anul 
2019, aducând 
sub un brand 
notoriu în piața 
de snackuri dulci 
o gamă de pro-
duse cu arome 
populare. „Măgura Croissant Medi 
își propune să ofere un produs 
de calitate, cu un foitaj pufos și 
cu un procent ridicat de crema de 
30%, acesta constituind un crite-
riu de calitate pentru categoria de 
croissante”, precizează reprezen-
tanții companiei. Gama Măgura 
Croissant Medi se compune din 
cinci sortimente, cele mai noi 
fiind: croissant cu umplutură de 
vanilie și croissant cu umplutură 
de caise & vanilie, la un gramaj 
mediu de 80 de grame per bucată.

AQUAVIA, zile alcaline la Vama Veche
În cursul lunii august, peste 7.000 de consumatori 
din toate colțurile țării, care se relaxau în vacanță la 
Vama Veche, au avut ocazia să deguste și să se răco-
rească cu apa de izvor, natural alcalină AQUAVIA.
Parte a campaniei „Descoperă starea de bine”, în 
cadrul activării speciale BTL, ce a avut loc pe plaja 
Oasis, consumatorii s-au bucurat de experiențe și 
activări cu sute de premii. Acestea au fost oferite 
atât direct consumatorilor, care au interacționat cu 
pagina de facebook AQUAVIA România, cât și câști-

gate la concursurile transmise live, pe plajă.
„Ne-am bucurat să oferim produsele AQUAVIA spre testare și să vedem 
reacții extrem de încurajatoare cu privire la calitatea și gustul special al 
apei noastre. Consumatorii spun că le place gustul ușor dulceag, ușor de 
băut, care hidratează, răcorește, astâmpără setea și pofta de sănătate, 
grație proprietăților antioxidante și detoxifiante. Pe scurt, AQUAVIA susți-
ne Starea de Bine”, au declarat reprezentanții brandului.
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Un teren și un puț cu apă termală au stat 
la baza businessului Serele SupeR în anul 
2014. Era tot ce aveau la acea dată antre-
prenorii Răileanu din Biled, Timiș, pe lângă 
dorința unei afaceri de familie care să le 

asigure siguranță pe termen lung. Cei doi antreprenori 
știau că au nevoie de fonduri europene pentru a demara 
un business, așa că în momentul în care au căutat 
un domeniu eligibil pentru investiție, a contat planul 
Uniunii Europene de susținere a antreprenorilor din spa-
țiul comunitar. Având în vedere accesul la apă termală, 
inițial, în plan era un centru spa modern, însă investiția 
ar fi fost mult prea mare pentru familia Răileanu.
„Absolut întâmplător am ajuns în Olanda. Eram în 
concediu și am mers să vizităm serele încălzite cu apă 
termală. Nu aveam experiență la acea dată, dar ne-am 
dorit să aflăm mai multe, ne-am documentat. Era și 
un domeniu care se încadra pentru fonduri europene. 
De aici a pornit totul și a fost foarte rapid. Am studiat 

inclusiv ce au oamenii în coș la supermarket în România 
și, dintre toate legumele, roșiile sunt cele mai căutate”, 
povestește Silvia Răileanu. În tot acest proces de docu-
mentare, antreprenorii din spatele Serele SupeR au aflat 
și care este cea mai mare problemă a roșiilor disponibile 
pe piața locală: calitatea și gustul. S-au gândit atunci la 
potențialul pe care l-ar avea agricultura în România și 
cum cererea pentru produse locale exista, a fost nevoie 
doar de o pliere pe nevoile pieței. Silvia s-a ocupat de 
relația cu instituțiile statului, cu băncile și cu retailerii, în 
timp ce ideea, proiectul de construcție și cel tehnic repre-
zintă meritul soțului acesteia. Când cei doi au fost con-
vinși că vor să producă roșii, fondatorii Serele SupeR au 
știut că nu vor să producă orice fel de roșii doar pentru a 
asigura volumele cerute de retaileri. Pe primul loc a fost 
gustul, iar cantitatea produsă a devenit secundară. Serele 
SupeR produc roșii cherry, soiuri bine alese care cresc în 
substrat de nucă de cocos. „Am ales gustul în detrimen-
tul cantității și în detrimentul rezistenței plantei care, în 

Început în urmă cu șase ani, proiectul Serele SupeR a reușit să își facă loc 
pe rafturile marilor retaileri prezenți în România și să reprezinte o primă 
alegere nu doar a consumatorilor din vestul țării, acolo unde sunt serele, ci 
și la nivel național. Cum a ajuns în acest punct? Antreprenoarea Silvia  
Răileanu a povestit mereu deschis despre businessul familiei, despre ce pre-
supune producția de roșii în seră și când a ales drept slogan „roșii cu gust 
de roșii”, s-a asigurat că nimeni nu o poate contrazice. De Simona Popa.

Antreprenoriat

„Roșii cu gust de roșii”, sloganul 
din spatele unui proiect cu rulaje 
de peste 1 milion de euro anual
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final, înseamnă cheltuieli mai mari. Dacă vrei să ai roșii 
gustoase, trebuie să încălzești sera și vara. Nu merge 
altfel. De exemplu, noi am optat și pentru cocktail, o 
roșie care le amintește românilor de gustul roșiilor 
bune, din grădină. Vara, acest sortiment se vinde cel 
mai bine”, spune Silvia. 
Dar, spune antreprenoarea, românii încă sunt reticenți 
când vine vorba despre cultură de seră, fiind o proble-
mă legată de informarea consumatorului și de educație. 
Însă, din fericire, în ultimii ani, percepția aceasta s-a 
schimbat ușor. Pentru a ajunge la nivelul din prezent, 
Serele SupeR au avut nevoie de 2,5 milioane de euro, in-
vestiții care nu includ și terenul. Un sfert din sumă a venit 
de la Uniunea Europeană, la care a fost adăugat un credit 
bancar obținut de familia Răileanu. Drumul nu a fost 
deloc lipsit de provocări, iar Silvia Răileanu povestește 
râzând că a obținut mai repede fondurile europene decât 
un acord de la mediu sau aprobarea pentru alimentarea 
cu gaze naturale. Iar un alt lucru de care se lovește ține 
de terenurile agricole pe care le cumpără fragmentat. 
„Din 2014 până anul trecut abia am reușit să cumpărăm 
18 hectare de teren și să le unificăm. Le-am cumpărat pe 
bucăți și procedura de achiziție a fost foarte greoaie, la 
fel și lipirea lor”, adaugă aceasta.

Listarea în comerțul modern, un proces rapid

Serele SupeR au început să producă în 2018, an în care 
au ajuns pe piață și primele roșii produse la Biled, o co-
mună aflată la aproape 30 de kilometri de Timișoara, în 
care trăiesc puțin peste trei mii de persoane. Primii re-
taileri care au cerut roșiile produse de familia Răileanu 
au fost Lidl și Kaufland. Fondatorii spun că aceștia erau 
deja în căutare de producători locali, așa că sincroniza-
rea cererii cu oferta s-a făcut rapid. Apoi, când Serele 
SupeR și ale sale „roșii cu gust de roșii” au devenit mar-
că înregistrată, a reprezentat un mare avantaj când vine 
vorba de listarea în comerțul modern.
„Românii își doresc legume produse în țară, iar retailerii 
au înțeles repede acest mesaj și au căutat producători, 
ei ne-au sunat pe noi. Erau foarte hotărâți și cu aceste 
două companii am început. Noi ne doream însă să lu-
crăm cu mai mulți retaileri, chiar dacă nu aveam o seră 

atât de mare. Dar, chiar și în aceste condiții, nu ne-a fost 
greu să ne facem loc la raft. Acum lucrăm cu Carrefour, 
Lidl, Mega Image, Auchan și Profi”, spune Silvia. 
Pentru a se asigura că mențin roșiile la standardul de 
calitate cu care și-au obișnuit deja consumatorii, antre-
prenorii fac permanent analize de apă, cât și pe subs-
tratul plantelor. Tot acest proces este repetat la fiecare 
două săptămâni pentru a menține totul în parametri. 
„Doar așa putem să controlăm calitatea”, punctează fon-
datoarea. Serele SupeR produc în acest moment apro-
ximativ 500 de tone de roșii cherry pe an și fondatorii 
spun că încă nu sunt la capacitatea maximă de produc-
ție, dar, în sera actuală, ar putea să mai crească cu doar 
10-15%. Altfel că au demarat deja lucrările pentru o nouă 
seră cu o suprafață dublă față de prima.
„Construim o seră de trei hectare pe care sperăm să o 
dăm în exploatare la jumătatea lunii noiembrie. Această 
seră va fi mai modernă, ceea ce înseamnă că producția 
se va ridica la 1.100 – 1.200 de tone pe an. Cumulat cu 
prima seră, estimăm că vom produce minim 1.600 de 
tone de roșii pe an”, explică Silvia Răileanu. 

Extindere cu focus pe piața locală

Important este că noua seră și tehnologizarea ei per-
mit producția în extrasezon. „Vom exclude luna august 
din producție pentru că vara este foarte aglomerată cu 
produse locale, dar și consum scăzut, iar în extrasezon nu 
avem nimic. Așa că am ales să investim mai mult, să alo-
căm fonduri mai mari pentru noua seră cu toată tehnolo-
gia necesară, cu un sistem de încălzire performant pentru 
a reuși să producem în contrasezon. O seră va produce 
din aprilie până în decembrie, în cea de-a doua vom 
planta în august și intră pe rod începând din octombrie”, 
completează fondatoarea. Proiectul care include noua 
seră are la pachet și un nou spațiu de depozitare, ceea 
ce a făcut ca investiția în extindere să treacă de șapte 
milioane de euro. Noua etapă de dezvoltare nu înseamnă 
însă și extinderea piețelor acoperite pentru că antrepre-
norii nu iau în calcul opțiunea exportului, chiar dacă au 
avut și încă primesc solicitări de pe piețele externe. 
„Noi am investit gândindu-ne să vindem pe piața locală. 
Există piață în România. Dacă produsul tău este bun 
calitativ, poți să vinzi exclusiv pe piața locală. Nu cred 
că ne vom extinde în afara granițelor. Marca este făcută 
pentru România, «roșii cu gust de roșii». Nu avem slo-
gan internațional, așa că focusul nostru rămâne piața 
locală”, punctează Silvia Răileanu. Iar piața locală le-a 
asigurat anul trecut o cifră de afaceri de 1,4 milioane de 
euro, o creștere high single digit față de 2019. 
În planurile de viitor, proprietarii Serele SupeR au trecut, 
pe lângă extinderea serelor, și înlocuirea ambalajelor, ca 
răspuns la cererea din piață. Iau în calcul unele biode-
gradabile, pe care le vor adapta în funcție de produ-
sele serei. Și cum acestea reprezintă costuri mai mari, 
antreprenorii nu exclud ca în viitor să aibă propria linie 
de producție pentru aceste ambalaje. ç
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Pentru Lăptăria cu Caimac, 2021 este un an plin de oportunități, ce a venit cu 
listarea la bursă, obținerea certificării de exporturi în UE și, mai nou, cu construcția 
unei noi secții de producție pentru unt și brânză, extindere ce va permite compani-
ei românești să „atace” atât piața locală, cât și cea regională cu un portofoliu vast 
și matur. Adrian Cocan, General Manager Lăptăria cu Caimac, ne-a povestit 
planurile de viitor și cum poate un brand românesc de lactate să facă performanță. 
De Andra Imbrea.

Listare la bursă, produse noi și 
exporturi: rețeta cu care „Lăptăria” 
vrea să ia caimacul pieței de lactate

V-ați listat recent pe piața AeRo a BVB. Ce 
investiții ați obținut și ce planuri aveți? 
Am avut un plasament privat în aprilie, în 4 săptămâni 
am reușit să listăm acțiunile, a fost o premieră în istoria 
BVB. Suntem încântați, avem investitori speciali, care se 
implică, sunt cumva ambasadori ai brandului și susțin 
produsele noastre în comunitățile în care activează. 
Avem investitori din întreaga țară, ceea ce e bine pentru 
că 50% dintre vânzările noastre au loc în București, apoi 
în orașele mari, în timp ce în orașele mici mai puțin. Cu 
ocazia listării am început să avem contacte și pe zona 
orașelor mici. Ne-am atins toate obiectivele la plasa-
mentul privat, am primit finanțarea de 4 milioane de 

euro pe care o vom folosi pentru spălarea sticlelor și 
borcanelor și este important că vom reuși să demarăm 
mai devreme acest proiect. Startul construcției era 
planificat pentru martie 2022, dar credem că vom reuși 
să începem luna acesta. Primim zilnic mesaje de la 
consumatori care ne întreabă când vom demara proiec-
tul. Este un proiect dificil pe care nici multinaționalele 
cu afaceri de 100 de ori mai mari nu l-au demarat. Nu 
există sprijin din partea statului, iar noi am găsit soluția 
cu listarea la bursă. Primim întrebări și de la companii 
mici care sunt interesate să spele la noi sticle și borcane 
și la cum văd efervescența din zona de food, cred că 
în următorii ani vor apărea branduri noi în piață, de 
la producători de zacuscă până la kombucha, care vor 
comercializa la sticlă sau la borcan, iar pentru companii 
cu volume mici un astfel de sistem de spălare pe care îl 
pregătim le-ar putea reduce la un sfert costurile  
cu ambalajele. 

În afară de listarea la bursă, cum a fost până 
acum 2021 pentru Lăptăria cu Caimac față de 
2020? Sunteți în target cu estimările inițiale? 
Am avut o perioadă extrem de aglomerată, am lansat 
produse noi, suntem în plină construcție a unei noi 
secții, unde vom produce unt și brânză, avem un stadiu 
fizic în jurul a 65%, estimăm că în noiembrie vom reuși 
să funcționăm acolo 100%. Poate părea puțin, dar am 
pornit construcția pe 27 aprilie. În prezent, Lăptăria 
cu Caimac este estimată la o valoare de piață de 115 
milioane de lei, adică peste 23 milioane de euro. Nu 
avem destulă experiență pe zona de bursă încât să ne 
fi propus un target, acum suntem pe creștere accele-
rată. A fost amuzant că am observat că lipsim din toate 
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statisticile apărute pe industria de lactate, însă doar 
pentru că nu avem codul CAEN principal pe lactate, este 
cel de fermă, dar altfel creșterea noastră pe 2020 a fost 
de peste 130%. Ne-am propus pentru acest an să ne 
concentrăm pe execuția acestor proiecte pentru a conti-
nua creșterea accelerată, nu ne-am propus un preț țintă 
al acțiunii pentru că el va veni în urma unor rezultate, 
iar noi încă suntem departe de o consolidare a rezulta-
telor. Adică fabrica funcționează la 30% din capacitate, 
deci mai avem loc de creștere de 3 ori, în fermă lucrurile 
sunt stabile - terenul rămâne același, numărul de vaci 
rămâne stabil pentru că fizic nu mai au loc unde să se 
mai înmulțească și atunci vindem un număr important 
de junici, dar investițiile noi vor adăuga creștere și de 
aceea nu ne uităm la prețul țintă al acțiunii. Este proba-
bil un subiect de maturitate care poate peste câțiva ani 
o să fie interesant de discutat. Sunt convins că în pri-
măvara anului viitor, după rezultatele acestui an, prețul 
va continua să crească substanțial. Cumva încă suntem 
mici și mai avem mult de crescut.

Care a fost cifra de afaceri în 2020 și cât 
reprezintă vânzările Lăptăriei din total?
În 2020 am avut o cifră de afaceri de 10 milioane de 
euro pentru toată compania, cu cele 3 linii de business: 
fabrica de producție a brandurilor Lăptăriei, care a re-
prezentat peste 70% din totalul cifrei de afaceri, cultura 
mare care asigură hrana animalelor și ferma de animale 

care produce lapte mai mult decât consumă Lăptăria și 
atunci vindem sau exportăm. 2020 a fost un an agricol 
dezastruos, cu cea mai dură secetă din ultimii 50 de ani. 
Am pierdut aproape 7 milioane de lei din cauza secetei. 
Pentru că noi încă digerăm investiții mari, chiar dacă 
nu era secetă și era un an obișnuit ar fi fost un an cu 
oarece profit, nu cu unul mare, dar seceta a schimbat 
complet jocul, ne-a adus primul an cu pierdere și încă 
una mare. Din fericire, anul acesta este la polul opus, 
este unul dintre cei mai buni ani agricoli. 

Totuși, care au fost factorii ce au determinat 
creșterea de peste 130% de anul trecut? 
În primul rând distribuția numerică, vorbim aici strict de 
fabrică. Distribuția a fost principalul vector de creștere, 
urmat de creșterea numărului de SKU-uri per magazin. 
Deși noi la începutul anului 2020 aveam 11 produse în 
portofoliu, media de SKU-uri per magazin era în jur de 4, 
aveam multe magazine cu doar 2-3 produse spre comer-
cializare. Un alt factor de creștere important a fost dez-
voltarea de produse noi. Am intrat pe noi categorii, iar 
un impact absolut neașteptat a fost ciocolata în lapte, 
care în 6 săptămâni de la lansare a ajuns să fie al patru-
lea cel mai bine vândut produs din portofoliul nostru. 

Câte produse sunt disponibile în portofoliu și 
cum arată segmentarea vânzărilor pe tipuri  
de produs?
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Portofoliul nostru numără acum 16 produse în total, 
dintre care 5 au fost lansate anul trecut: brânza de vaci, 
laptele gros care între timp a devenit iaurt de băut pen-
tru că nu s-a înțeles neapărat ce este, ciocolata în lapte, 
brânza în miez și iaurtul de 10. În prezent, laptele proas-
păt rămâne cel mai bine vândut produs din portofoliul 
Lăptăriei, urmat de iaurtul natural, smântâna dolofană, 
ciocolata în lapte și iaurtul de 10. 

Unde bifați cele mai mari vânzări și cum au 
evoluat canalele de vânzare în ultimul an? 
98% din cifra de afaceri a fabricii vine din IKA. Nu 
suntem prezenți în toate lanțurile și probabil că nici 
nu e locul nostru pentru că produsele noastre nu sunt 
printre cele mai ieftine. Nu suntem în hard discounteri 
și nu doar din cauza prețului, are legătură și cu distri-
buția geografică și puterea noastră de a livra anumite 
cantități. Suntem listați în Mega Image, în Carrefour, atât 
pe formatul mare, cât și cel mic, Auchan, cora, Selgros, 
Metro și Profi. Mega Image este cel mai mare client al 
nostru, dar ceilalți vin puternic din urmă, înregistrăm 
creșteri cu toți jucătorii, inclusiv cu cei independenți. 

Cum performați în retailul independent? Este 
acest segment un canal potrivit pentru brandul 
Lăptăria cu Caimac? 
Suntem în câteva rețele independente - Paco, Diana, 
Eden, Home Garden, Petry, dar listarea depinde dacă 
au puncte de contact cu zona noastră de logistică. 
Traditional trade este un loc pentru Lăptăria cu Caimac, 
dar nu peste tot, ci în orașele mari. Sunt din ce în ce 
mai multe băcănii și magazine specializate, deci cumva 
există loc, însă nu în magazinele de tip butic unde spa-
țiul este limitat. Acolo produsele care au volume sunt 
cele mai ieftine și nu reușim să mergem spre astfel de 
magazine. Cantitativ, Bucureștiul reprezintă puțin peste 
50% din vânzările totale. Focusul nostru rămâne pe 
orașele mari, nici măcar nu am intenționat să distribu-
im în orașele mici pentru că implică costuri. Am avut și 
experiențe negative, nu găsești forță de muncă pentru 
acest model de distribuție, infrastructura logistică de 
frig a României lipsește. Acum văd că se fac eforturi și 
au început investițiile în această direcție, dar sunt punc-
tual, poți să deservești 2-3 orașe dintr-o regiune a țării. 

Ce soluții vedeți aici? Cum ați putea pătrunde și 
în orașele mici și în ce orizont de timp?
În general, prin intermediul rețelelor de retail moder-
ne, pe măsură ce ele se extind. Și am văzut că există 
trendul acesta, IKA se duc acum dinspre orașele care 
cumva au fost acoperite, înspre orașele mai mici. E 
adevărat că focusul lor este la peste 50.000 de locu-
itori, dar nici noi nu ne dorim să creștem brusc, de 
obicei creșterea vine și cu riscuri. Noi suntem mulțu-
miți de ritmul în care se întâmplă lucrurile. În secția 
nouă de unt și brânză pe care o construim avem și o 
integrare pentru fabrica veche, vom aduce o mașină 

de ambalat borcane la viteză mult mai mare care va 
crește producția cu 300%. Sperăm să fim funcționali 
din noiembrie cu această nouă secție unde merge și 
în zona de brânzeturi calcice, brânzeturi moi, brânză 
cu mucegai. Apoi, după ce vom fi mărit capacita-
tea de producție nu vrem neapărat să intrăm în alte 
rețele, trebuie să vedem ce se întâmplă cu comenzile 
actualilor clienți. Nu e corect să cauți creștere și să 
nu deservești pe de-a întregul potențialul clienților 
actuali. Vom crește ușor-ușor și apoi ne vom uita și la 
alte rețele. În același timp ne uităm și către export și la 
toate proiectele mari de online.

Cum arată bilanțul la capitolul online? 
Extindeți, încheiați noi parteneriate? 
Am semnat de curând un contract. Este un proiect 
mare și interesant, vor avea un număr impresionant 
de camioane. Stăm bine la capitolul online, uitându-ne 
la comenzile pe care le avem prin intermediul altor 
rețele și distribuția lor către consumatori. Va trebui să 
construim, întrucât sunt convins că putem performa și 
mai bine. Online-ul are un procent mic deocamdată din 
cauza disponibilității reduse de livrare. Principala noas-
tră barieră este lipsa livrării cu frig deoarece în zona de 
food nu există infrastructura necesară și din discuțiile 
din piață nu cred să existe intenții de a investi în zona 
de depozite de frig și camioane de frig. 

Ați obținut recent și certificarea ce permite 
exportul în UE. Când vom vedea primele 
exporturi și ce țări targetați? 
Noi vindem în câteva magazine mici din vestul Europei, 
dar certificarea IFS este obligatorie pentru a exporta în 
IKA din afara țării. Avem discuții cu mai multe rețele de 
afară, însă nu le-am accelerat în niciun fel pentru că aș-
teptăm aceste schimbări în fabrică, să fim absolut siguri 
că dacă primim contractul îl putem livra. Cumva sondăm 
terenul, discutăm cu diverse companii, dar nu ne putem 
grăbi. Vizăm Marea Britanie, Germania, Elveția și Austria 
și posibil să începem discuțiile în câteva săptamani și 
pentru Polonia. Este un proces care durează minim 6 
luni, deci exporturile în aceste țări s-ar putea întâm-
pla în a doua jumătate a anului viitor. Din păcate trăim 
într-o țară fără autostrăzi și asta exclude din start să 
exportăm laptele și posibil și alte produse care nu pot 
fi transportate suficient de repede. Vom merge cu tot 
ce înseamnă acidofile, produsele mai speciale precum 
ciocolata în lapte, laptele condensat, brânzeturile. 

Ce estimări aveți pentru acest an și pe ce  
creștere mizați?
Am estimat o cifră de afaceri de 63 de milioane de lei 
pentru 2021 cu toate liniile de business și suntem în 
grafic. Pentru 2022 ne dorim să avem o creștere de 30%-
40%, inclusiv cu noua linie de spălare de borcane, însă 
depinde când începem efectiv să le spălăm. Sperăm că 
în vara anului viitor. ç

Strategii de piață





Klintensiv® oferă din 2011 produse profesio-
nale de curățenie, produse de îngrijire perso-
nală și dezinfectanți pentru unitățile sanita-
re, HoReCa, industria alimentară și clădirile 
de birouri. Valorificând expertiza de 10 ani 
în producția de dezinfectanți profesionali, 
Klintensiv® aduce în retailul din România un 
suflu medical și profesional. Brandul KlinAll® 
este dedicat gospodăriilor și satisface nevoia de 
dezinfectare a spațiului de locuit și a tegumen-
telor, oferind o alternativă la produsele clasice 
de curățenie și igienă, prin produse certificate 

de instituții acreditate, cu o sumă unică de ca-
racteristici: virucid, bactericid, fungicid  
și levuricid.

Ce aduce diferit KlinAll® pe piața 
dezinfectanților?

Noutatea pe care brandul KlinAll® o aduce este 
capacitatea dovedită a produselor de a elimina 
microorganisme care cauzează peste 90 de boli, 
între care afecțiuni gastrointestinale, meningi-
tă, viroze, pneumonie și multe altele.

Powered by

Klintensiv®, cu cele mai vândute produse în spitale în 

2020, lansează un brand nou de dezinfectanți pentru 

consumatorul casnic. KlinAll® este singurul brand 

românesc din retail cu expertiză medicală și profesională



Portofoliul de produse KlinAll®

KlinAll® cuprinde 3 categorii de produse cu 
întrebuințări și caracteristici distincte: de
zinfectanți pentru mâini, dezinfectanți pentru 
suprafețe, care curăță și dezinfectează, dezin-
fectanți pentru microaerofloră și aer condițio-
nat, care elimină factorii alergenici. 
Portofoliul KlinAll® are 42 de produse care 
satisfac nevoile de dezinfectare de acasă și se 
adresează unui public educat, preocupat de de
zinfectare, care dă valoare argumentelor știin-
țifice și vor să se simtă în siguranță și protejați.
Dezinfectanții pentru mâini sunt disponibili în 
varianta spray sau gel, în ambalaje de la 40 ml 
la 5L și sunt testați dermatologic. Toate produ-
sele sunt certificate de Ministerul Sănătății și 
nu conțin phenoli sau aldehide.
Pentru curățenia casei, gama KlinAll® cuprin-
de dezinfectanți pentru suprafețele din bucătă-
rie, baie, wc, cât și pentru restul zonelor din-
tro locuință, dezinfectanți pentru aparatele de 
aer condiționat și pentru microaerofloră.

Distribuție națională 

Produsele KlinAll® sunt distribuite la nivel 
național de către Interbrands Marketing & 
Distribution, cea mai importantă companie 
de distribuție a bunurilor de larg consum din 
România. Interbrands face parte din Orbico Group, 
cel mai mare distribuitor din Europa, cu branduri 
recunoscute în portofoliu și o experiență de peste 
30 ani în business. Orbico Group este prezent în 21 
de țări, oferind soluții și servicii inovatoare, adap-
tate nevoilor consumatorilor și partenerilor săi, cu 
un număr de aproape 8.000 de angajați. 
Produsele KlinAll® sunt disponibile în magazine 
începând cu luna August 2021, sunt destinate 
publicului larg, pentru uz casnic și personal, și 
pot fi achiziționate din principalele lanțuri de 
supermarketuri și magazine, farmacii, cât și din 
magazinul online www.klintensiv.ro. KlinAll® 
răspunde tuturor nevoilor de zi cu zi ale consu-
matorilor preocupați de păstrarea unui nivel op-
tim de igienă, datorită proprietăților excelente de 
dezinfectare și eliminare a microorganismelor.

background medical. Produsele sunt certificate și avizate, iar respectarea 
formulei produselor pentru care avem aviz este verificată la fiecare lot de 
laboratoare acreditate independente. Lansarea KlinAll® vine în contextul 
în care consumul casnic de dezinfectanți pentru mâini și suprafețe a crescut 
în ultimul an. Misiunea noastră este, ca în contextul schimbării obiceiurilor 
de consum, să educăm consumatorul în privința diferenței dintre 
igienizanți și dezinfectanți, oferind astfel oportunitatea luării unei decizii 
mai informate”, declară Marcela Cioban, Director Marketing Klintensiv®.

„KlinAll® oferă consumatorului o alternativă profesională 
într-o piață aglomerată de branduri locale și internaționale, fără 

„Suntem încrezători că parteneriatul cu Interbrands va aduce 
pentru KlinAll® distribuție la nivel național, în principalii 
retaileri din România, dar și vizibilitate online, prin platformele 
dezvoltate de distribuitor. De asemenea, avem convingerea că, 
alături de unul dintre jucătorii de elită de pe piață, putem scrie 
o poveste de succes”, declară Marius Vîju, Director  
Vânzări Klintensiv®.
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Cum poate fi exploatat mai bine 
momentul de consum „mic dejun”?

Un prilej de liniște în timpul săptămânii și de conexiune cu familia în weekend, 
micul dejun este un moment de consum care oferă multiple oportunități 
producătorilor. Cafeaua este de departe cea mai consumată categorie de băuturi, 
fiind aleasă de mai bine de unu din doi români din mediul urban, în timp ce ouăle, 
lactatele, brânzeturile, mezelurile și produsele de brutărie, însoțite adesea de 
fructe și legume proaspete, compun farfuria cea mai comună la micul dejun, 
conform unui studiu AHA Moments realizat pentru Progresiv. De Alina Dragomir.

Fără doar și poate, micul dejun rămâne un 
moment de consum important. 49% dintre 
românii din mediul urban iau micul dejun 
zilnic, fără nicio excepție, iar 34% încearcă să 
țină acest obicei frecvent, reușind să ia micul 

dejun de minim 4-6 ori pe săptămână. Desigur, există și 
consumatori care au un stil de viață mai puțin organizat, 
unu din zece români reușind să ia prima masă a zilei 
doar de 1-3 ori pe săptămână, în timp ce 5% nu au obice-
iul de a lua micul dejun în mod uzual. 
Românii din segmentul matur (35-55 ani) sunt cei mai 
conștiincioși în a păstra acest obicei, fără excepție, în 
special cei care în prezent lucrează de acasă. La polul 
opus se află tinerii de 16-24 ani, care declară că nu reu-
șesc să țină acest obicei chiar în fiecare zi. 

Unde și cu cine se ia cel mai frecvent micul dejun?

Așa cum era de așteptat, prima masă a zilei se ia cel mai 
frecvent acasă, aproximativ opt din zece români decla-
rând că iau micul dejun în propria locuință. Cu toate 

acestea, segmentul matur și cu o viață profesională mai 
activă, în special cei de 35-55 ani, ia micul dejun la locul 
de muncă într-o mai mare măsură (17% vs. 11% total 
eșantion). Din perspectiva segmentării pe sexe, femei-
le consumă micul dejun la serviciu într-o pondere mai 
mare decât bărbații (14% vs. 7%).
Mai precis, unde anume în casă are loc prima masă 
a zilei? 79% dintre oameni iau micul dejun în bucătă-
rie, acest spațiu fiind însă mai mult preferat odată cu 
creșterea în vârstă (82% în rândul celor de 45-55 ani) și 
mai puțin preferat de tinerii de 16-24 ani (68%), aceștia 
din urmă alegând de multe ori dormitorul. Următorul loc 
preferat pentru micul dejun este sufrageria (11%), urmat 
de terasă, grădină sau balcon (5%). 
În timpul săptămânii, micul dejun este mai puțin un 
prilej de socializare cu familia, mare parte a români-
lor luând micul dejun singuri (47%) sau împreună cu 
partenerul (29%) sau copiii (14%). Totuși, în weekend 
această masă devine prilej de petrecut timp împreună 
cu familia, majoritatea luând masa cu partenerul (42%) 
sau copiii (25%).
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Ce se regăsește în farfuriile românilor  
la micul dejun?

În medie, pe masa unui român se regăsesc șase catego-
rii de alimente și băuturi la micul dejun, potrivit studiu-
lui AHA Moments. Dintre toate alimentele și băuturile, 
cafeaua este de departe cea mai consumată, aceasta 
fiind băută într-o foarte mare măsură de către toți ro-
mânii din toate regiunile, orașele, indiferent de statutul 
social. Totuși, aceasta pare a fi mai degrabă o băutură 
a celor maturi, fiind mai puțin consumată de segmentul 
mai tânăr de 16-24 ani (31% vs. 57% total eșantion) și 
mai frecvent consumată odată cu creșterea în vârstă, 
ajungând la 70% incidență în rândul celor de 35-44 ani și 
45-55 ani. În ceea ce privește alegerile alimentare, brân-
zeturile și lactatele, ouăle și mezelurile combinate cu 
pâine și produse de patiserie, dar și cerealele sunt cele 
mai consumate categorii de alimente la micul dejun, 
împreună cu fructele și legumele proaspete.
Pe lângă categoriile deja consacrate care domină farfu-
riile românilor la micul dejun, încep să își facă apariția 
și alte noi categorii care, deși încă sunt consumate în 
măsură mai redusă, confirmă un trend de orientare 
către alimente sănătoase. Printre acestea, se numără de 
exemplu semințele: 7% dintre români au inclus la micul 
dejun semințe de in, cânepă, quinoa, susan, dovleac etc, 
în timp ce 5% spun că obișnuiesc să consume și unt de 

arahide/ caju sau fructe oleaginoase. Fructele uscate, 
rondelele de ovăz, wasa, dar și lactatele vegetale sunt 
alte câteva categorii prezente mai degrabă în cadrul 
aceluiași target.„Din punct de vedere funcțional, produ-
sele consumate la micul dejun trebuie să îndeplinească 
câteva criterii precum: să fie sățioase, dar ușoare în ace-
lași timp (să nu pice greu), naturale și sănătoase încât 
să ajute la menținerea unei diete echilibrate, și să ofere 
o experiență organoleptică placută – gust, textură și 
miros. Și toate acestea trebuie să fie asigurate la un preț 
accesibil”, explică Geanina Vîlcea, Senior Client Service 
& Research Executive în cadrul AHA Moments. 

De unde sunt cumpărate produsele consumate 
la micul dejun?

Așa cum am văzut, micul dejun este o masă pe care româ-
nii o iau acasă. Astfel, magazinele marilor lanțuri de retail 
sunt principalul loc de achiziție a produselor consumate 
cu această ocazie, 55% dintre produsele consumate la 
micul dejun fiind cumpărate din hypermarket, supermar-
ket sau magazine de tip discount, achiziția făcându-se 
de cele mai multe ori în avans, cu ocazia cumpărăturilor 
săptămânale. Interesant este faptul că și magazinele de 
cartier, piețele și magazinele specializate își păstrează 
sau atrag clienți, dacă ne referim la acestea din urmă. 22% 
dintre români iau micul dejun în afara casei, deci există 
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un potențial pentru piața de mic dejun „on the go”, dar un 
potențial limitat, întrucât obiceiul majorității este de a lua 
micul dejun acasă, înainte de a pleca spre birou, școală sau 
alte destinații.

Ce activități au românii la micul dejun?

Calmul, liniștea, starea de odihnă și relaxare sunt stările 
psihice care îi caracterizează pe români în momentul micului 
dejun, toate acestea combinate cu o ușoară stare de somno-
lență specifică primelor ore ale dimineții, mai ales în rândul ti-
nerilor. 33% dintre oameni nu desfășoară nicio activitate spe-
cifică în timpul mesei, însă pot fi observate câteva diferențe 
majore în funcție de gen și segmentul de vârstă. Bărbații, în 
special din segmentul matur de 45-55 ani, se uită mai mult 
la televizor în timp ce iau masa (20% în rândul bărbaților vs. 
11% în rândul femeilor), în timp ce femeile, în special cele din 
segmentul mai tânăr, preferă să stea pe telefon (19% în rândul 
femeilor vs. 12% în rândul bărbaților). Tinerii au obiceiul de 
a sta pe telefon sau de a se uita la un film / un episod din 
serialul preferat pe internet în timpul micului dejun.

Ce impact a avut pandemia asupra obiceiului  
de a lua micul dejun?

Perioada de pandemie a adus multe schimbări în viețile 
tuturor, iar toate acestea și-au pus amprenta inclusiv pe 
momentul micului dejun. Pentru mulți dintre români, munca 
și școala de acasă au însemnat mai puțin timp petrecut în 
trafic sau pe drum. Astfel, 21% dintre români declară că au 
început să ia micul dejun mai des decât o făceau înainte de 
pandemie, în special segmentul mai tânăr de 16-24 ani și 25-
34 ani, în timp ce segmentul matur (35-44 și 45-55 ani) mai 
degrabă și-a păstrat aceleași obiceiuri ca și înainte, aceștia 
din urmă fiind și cei care erau cei mai conștiincioși în privin-
ța acestui obicei și înainte de pandemie. 
În ceea ce privește ora la care iau micul dejun, româ-
nii care lucrează de acasă declară că, odată cu venirea 
pandemiei, au început să ia micul dejun la ore mai târzii 
decât înainte, în timp ce persoanele care merg fizic la 
locul de muncă nu și-au schimbat obiceiurile. 
În ceea ce privește alegerile alimentare, studiul AHA 
Moments depistează câteva modificări în alegerile româ-
nilor. „Segmentul 16-24 ani declară că au început să con-
sume alimente mai puțin sănătoase, în timp ce segmentul 
25-34 ani spune că au început să consume alimente mai 
sănătoase. Cei care lucrează de acasă și au început odată 
cu pandemia să ia micul dejun mai frecvent spun că au 
început să aibă alegeri mai sănătoase la prima masă a 
zilei”, concluzionează Gianina Vîlcea. 

Datele prezentate sunt parte a studiului AHA Moments „Breakfast 
consumption diary”, în care au fost investigate 57 de categorii de ali-
mente și băuturi la micul dejun (excluzând apa). Studiul a fost realizat 
pe un eșantion de 773 de respondenți, acoperind fiecare din cele 7 zile 
ale săptămânii, și este reprezentativ la nivel urban. Mai multe infor-
mații pot fi solicitate la adresa: gianina.vilcea@ahamoments.ro. ç

Frecvență mic dejun

Macro-categorii de produse 
consumate la micul dejun

Locul de achiziție a produselor 
consumate la micul dejun

Top 10 criterii funcționale  
la micul dejun

Zilnic, de 7 ori pe săptămână

Aproape zilnic, aprox. 4-6 ori pe săptămână

De aprox. 1-3 ori pe săptămână

Nu iau micul dejun de obicei

Băuturi non alcoolice
Lactate, brânzeturi și ouă

Pâine, produse de patiserie
Mezeluri, pateu, preparate din carne

Fructe și legume proaspete sau preparate
Dulciuri, dulcețuri și miere

Cereale, nuci, semințe
Snacks-uri, chipsuri, gustări sărate

Hypermarket

Supermarket

Discounter 

Magazine mici/ chioșcuri din apropiere

Piață
Magazine fizice specializate 

 (băcănie, măcelărie)
Restaurant, cafenea, pub, benzinărie

Cash & Carry

Aplicații / website-uri

Automat

Nu am cumpărat personal

Alt loc

Are gust bun
Este sănătos

Este sățios
Are preț accesibil

Este potrivit pentru o dietă echilibrată
Este natural / nu este foarte procesat

Este ușor, nu pică greu
Este bun pentru digestie

Are gust bogat / intens
Are miros plăcut

82%
74%

62%
50%

49%
43%

37%
25%

22%

19%
14%

8%

6%
5%

5%

4%

4%

2%

4%

7%

33%
23%

20%
19%
18%

17%
17%
17%
17%
17%

Bază: 773 respondenți

Bază: 734 respondenți (persoane care au luat micul dejun)

Bază: 4.215 produse consumate la micul dejun, menționând 
locul de achiziție la fiecare.

Bază: 4.215 produse consumate la micul dejun și evaluate din 
punct de vedere al criteriilor funcționale oferite.

49%

34%

11%

5%

Sursa:
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Sustenabilitatea în retailul 
alimentar, de la trend la 
implementare

În contextul ultimelor dezastre naturale, atenția către sustenabilitate și implicit 
către produse sustenabile este o consecință firească, mai ales dacă avem în vedere 
faptul că tot mai mulți consumatori înțeleg că sectorul alimentar joacă un rol critic 
în schimbările climatice. Ca gardieni ai consumatorilor în acest sistem, cum ar trebui 
retailerii să răspundă acestor provocări? Răspunsul este să facă ceea ce știu ei cel 
mai bine: să anticipeze și să răspundă nevoilor consumatorilor. De Andra Imbrea.

Majoritatea consumatorilor europeni își 
doresc o atenție mai mare îndreptată 
asupra sustenabilității și grijii față de 
mediu, precum și ca marii jucători din 
industrie să acționeze în consecință, 

arată un sondaj Eurobarometer. O astfel de cerință a 
consumatorului este o consecință firească a preocu-
părilor în contextul ultimelor dezastre naturale. Astfel, 
consumatorii înțeleg că sectorul alimentar joacă un 
rol critic în schimbările climatice: producția și trans-
portul de animale, culturi și alimente sunt responsa-
bile de aproximativ un sfert din emisiile mondiale de 
gaze cu efect de seră, utilizează jumătate din tere-
nurile arabile ale lumii și consumă cel mai mult din 
cantitatea de apă potabilă. Astfel, deloc surprinzător, 
jucătorii mari din piață iau subiectul sustenabilității 
foarte în serios. Eforturile lor se concentrează nu doar 
asupra problemelor mediului, ci și pe responsabilitate 
socială și guvernanță corporativă - este ceea ce numim 

raportarea rezultatelor de mediu, social și guvernan-
ță sau ESG. Acești pași sunt urmările unor schimbări 
de reglementări, precum decizia Chinei, în 2018, de a 
interzice importurile de deșeuri din plastic sau taxa de 
80 de cenți asupra deșeurilor de ambalaje de plastic 
nereciclate, introdusă de Uniunea Europeană la începu-
tul acestui an, însă demn de notat este că retailerii sunt 
motivați de faptul de a avea un impact pozitiv asupra 
lumii prin afacerile lor.

Cine pune accent pe sustenabilitate 

O cercetare derulată de specialiștii McKinsey arată că 
aceste două obiective - de sustenabilitate și succes 
în business - merg mână în mână. Rata de creștere a 
bunurilor etichetate drept sustenabile este de aproape 
patru ori mai mare decât media pieței. Drept urmare, 
sustenabilitatea este un factor diferențiator strategic în 
creștere printre retaileri, precum și o sursă de valoare 

Tendințe
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într-o piață provocatoare, dar în mare parte stagnantă.
Pe măsură ce pandemia de COVID-19 continuă, mulți li-
deri din industria de retail s-au întrebat dacă îngrijorările 
legate de siguranță vor împinge sustenabilitatea la capă-
tul listei de priorități pentru consumatori. De fapt, lucru-
rile au stat și continuă să stea tocmai invers: companiile 
cu strategii de sustenabilitate au fost mult mai reziliente 
în perioada COVID-19, iar interesul consumatorilor pentru 
produse sustenabile s-a intensificat în ultimele luni. Până 
la urmă, pandemia a demonstrat că, mai mult ca nicioda-
tă, planeta și ocupanții ei împart aceeași soartă.
Un studiu recent realizat de McKinsey în Austria, 
Germania și Elveția arată că jumătate dintre consumatori 
spun că pandemia le-a crescut dorința de a plăti mai 
mult pentru alimente sustenabile, produse de îngrijire 
personală și de sănătate, precum și cele pentru îngrijirea 
locuinței. Iar acest trend pare că va accelera: 38% dintre 
consumatori spun că produsele sustenabile vor fi mai im-
portante după criză decât sunt în prezent. Aceste răspun-
suri evidențiază creșterea în importanță a sustenabilității 
în rândul consumatorilor, o tendință pe care retailerii și 
producătorii o pot valorifica. Desigur, preferințele decla-
rate nu se traduc mereu în alegeri în viața reală. Totuși, 
studiile recente sugerează contrariul: produsele marcate 
ca fiind sustenabile vor depăși omologii lor convenționali 
în ceea ce privește nivelul de preț premium.
În timp ce ne este clar tuturor că interesul pentru 

sustenabilitate este în creștere la nivel global, imaginea 
de ansamblu devine mai complexă la o examinare mai 
profundă. În primul rând, cealaltă jumătate a partici-
panților la studiu, provenind dintr-o varietate de grupări 
economice, de vârstă și gen, spun că nu sunt dispuși să 
plătească mai mult pentru produse sustenabile. Apoi, 
interesul pentru sustenabilitate diferă de la un profil 
de consumator la altul și depinde de priorități, produse 
și canale de vânzare. De exemplu, consumatorii de gen 
feminin, Generația Z și shopperii cu venituri mai mari 
pun mai mult accent pe sustenabilitate decât omologii 
lor din alte categorii și criterii demografice. Clienții de 
supermarket tind, de asemenea, să acorde o atenție mai 
mare sustenabilității decât cei care se orientează către 
alte formate, precum cele de discount.
Un alt aspect de luat în considerare este că consumato-
rilor pare să le pese despre unele aspecte și criterii de 
sustenabilitate mai mult decât de altele. Pentru consu-
matorii de produse alimentare, subiectele sociale și cele 
legate de mediul înconjurător sunt mult mai importante 
decât cele legate de guvernanță. Obiectivele de mediu 
care îi motivează să aloce bugete mai mari pentru cum-
părături sunt reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră și conservarea materiilor prime. În schimb, subiec-
tul responsabilității sociale de a oferi salarii echitabile 
angajaților de-a lungul întregului lanț valoric este cel 
mai mare driver al consumatorilor pentru a plăti mai 
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serie de recomandări pentru retailerii care vor să facă 
din sustenabilitate o prioritate. În primul rând, clien-
ții trebuie să rămână engaged; astfel, retailerii pot să 
identifice produse și servicii noi care sunt pe un trend 
de creștere, să ajusteze sortimentul și să ofere asistență 
clienților în a face consumul mai sustenabil. În acest 
caz, există o mare nevoie de transparență din partea 
consumatorului, dar retailerii pot face aici o diferen-
ță majoră, având în vedere rolul uriaș pe care îl au în 
industria alimentară.
O altă recomandare pentru comercianții care vor să 
devină mai sustenabili este regândirea operațiunilor. 
Reducerea emisiilor din domeniile 1 și 2 înseamnă, de 
asemenea, eliminarea deficiențelor din operațiunile de 
retail. Comercianții ar trebui să înceapă prin a stabili ni-
velul actual de sustenabilitate la care se află, astfel încât 
să poată identifica emisiile și deșeurile în exces, apoi să 
facă o simulare pentru a vedea costurile totale ce pot fi 
reduse prin implementarea unor practici sustenabile, iar 
ulterior, să realizeze un plan care să cuprindă mai multe 
acțiuni. Printre acestea se numără optimizarea ilumina-
tului din magazine sau încălzirea și răcirea temperaturii. 
Pârghiile logistice prin care retailerii pot deveni mai sus-
tenabili se referă la folosirea combustibililor și camioa-
nelor cu acționări alternative. Alte zone unde se pot face 
optimizări sunt depozitele, livrarea, zona de packaging și 
chiar cea de inventar, unde se pot implementa instrumen-
te avansate ce reduc în același timp și risipa alimentară.
De asemenea, este foarte important ca retailerii să co-
laboreze cu furnizorii. Deoarece emisiile din domeniul 3 
au cea mai mare pondere, retailerii pot găsi pe întregul 
lanț de aprovizionare cele mai multe oportunități de a 
implementa practici sustenabile, dar pentru ca acest 
lucru să se întâmple este necesară o colaborare cu 
furnizorii implicați. Comercianții le pot impune stan-
darde, pot asigura trasabilitatea emisiilor și pot realiza 
parteneriate pentru soluții inovatoare de a le reduce. Nu 
în ultimul rând, retailerii trebuie să înțeleagă metricile 
sustenabilitățiile pentru a se poziționa la un nivel înalt 
în ceea ce privește raportarea ESG, să dezvolte astfel de 
rapoarte și să investească în schimbări semnificative. 
Retailerii își pot prioritiza acțiunile în funcție de impor-
tanță și impactul financiar. În timp ce unele topicuri vor 
avea un impact pozitiv atât asupra sustenabilității, cât și 
asupra costurilor, altele vor necesita investiții și nu vor 
avea eficiență financiară imediată. Pe termen lung însă 
sustenabilitatea va da roade și va merge mână în mână 
cu succesul financiar.
Pentru că sustenabilitatea a devenit în mod evident un 
factor cheie de diferențiere extrem de important în pei-
sajul retailului, extrem de competitiv de altfel, este mo-
mentul ca retailerii să o implementeze în mod constant 
în strategia de business, alături de alți piloni, precum 
prețul, gama, serviciile sau experiența consumatorilor. 
Făcând asta, retailerii pot pune bazele unui viitor mai 
sustenabil pentru planetă, construind în același timp un 
avantaj de business distinct. ç

mult pentru produsele sustenabile.
Nu în ultimul rând, nu toate categoriile de produse 
primesc aceeași atenție. Produsele proaspete, precum 
fructele, legumele și carnea sunt cele mai importante, 
7 din 10 consumatori declarând că sunt dispuși să plă-
tească mai mult pentru aceste articole dacă sunt suste-
nabile. În mod interesant, studiul derulat de McKinsey a 
găsit doar o mică diferență între consumatorii de super-
market și cei de formate de discount în privința acestor 
categorii de produse. Consumatorii de gen feminin sunt 
mult mai dispuși să plătească extra pentru produse de 
îngrijire personală și de uz casnic sustenabile, în timp 
ce consumatorii din Generația Z apreciază produsele de 
îngrijire personală sustenabile, dar prioritățile lor rămân 
snackurile și meniurile ready-to-eat mai mult decât pen-
tru alte generații de consumatori.
Cum sustenabilitatea se află în primele trei tendințe 
ce vor modela industria de retail în 2021 și 2022, mulți 
retaileri au început să-și dubleze eforturile în ceea 
ce privește raportarea ESG. Mai bine de 30 de retai-
leri chestionați și-au luat angajamentul de a reduce 
emisiile de carbon până la finalul anului, o creștere 
de 10 ori mai mare față de acum trei ani. Mai mult, cu 
toții și-au luat angajamentul de a deveni neutri din 
punct de vedere climatic și chiar pozitivi, pe termen 
lung. Alții și-au setat obiective pe perioade mai mici de 
timp, precum retailerul finlandez Kesko, de exemplu, 
care și-a propus să devină neutru din punct de vedere 
carbon până în 2025. Și gigantul Schwarz, grupul care 
deține rețelele Kaufland și Lidl, a investit semnificativ 
în economia circulară, în capacitatea și gestionarea 
deșeurilor, precum și în reciclare.

Ce pot face retailerii în direcția sustenabilității

În ansamblu, studiul McKinsey arată că din ce în ce mai 
mulți retaileri se îndreaptă către un viitor sustenabil. 
Aceștia ar trebui să vadă nu doar provocările generate 
de pandemia de COVID-19, ci și oportunitățile. Cu schim-
bări îndrăznețe în ofertă și operațiuni, comercianții se 
pot alinia la această acceptare variată a consumatorilor 
a produselor sustenabile și a prețurilor premium și să 
folosească sustenabilitatea ca un avantaj competitiv. 
Cadrul standard de calcul al amprentei de carbon îm-
parte emisiile în trei mari categorii:
n Domeniul 1 de aplicare sunt emisiile generate direct 
de resursele retailerului, pe care le deține și le contro-
lează, precum magazinele sau flota auto;
n Domeniul 2 de aplicare se referă la emisiile generate 
din energia achiziționată, retailerul fiind indirect răs-
punzător de acestea;
n Domeniul 3 de aplicare acoperă emisiile generate în 
întregul lanț de aprovizionare al retailerului. În timp ce 
acestea par a fi cele mai departe de zona de influență a 
retailerului, ele reprezintă cea mai mare arenă de acțiu-
ne, cu peste 90% din emisiile totale.
Luând toate acestea în calcul, specialiștii McKinsey au o 
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Proprietarul Mega Image, rezultate în 
creștere pentru T2 la nivel regional

Ahold Delhaize, proprietarul rețelei 
Mega Image, a încheiat cel de-al 
doilea trimestru din acest an cu o 
cifră de afaceri de 7,52 de miliarde 
de euro la nivelul Europei, bifând 
un plus de 3,6% la rate de schimb 
constante. Prin comparație, pe 
piața din Statele Unite, retailerul 
a raportat afaceri de 11,1 miliarde 
de euro, în creștere cu 2,7% față de 
aceeași perioadă a anului trecut.
Dacă ne referim la vânzările com-
parabile, Ahold Delhaize a înregis-
trat în Europa un avans de 2,4%, în 
timp ce la nivelul Statelor Unite ale 
Americii vânzările au scăzut cu 1,5%. 
Față de anul 2019 însă, retailerul a 

raportat un avans semnificativ pe 
ambele piețe, cu un plus de 12,6% 
la nivelul Europei și un avans de 
19,1% în SUA. Creșterea puternică la 
nivelul regiunii din care face parte 
și România a fost condusă de Albert 
Heijn, bol.com, dar și de performan-
ța din Cehia. Totodată, în perioada 
analizată, vânzările online s-au 
majorat cu 27%. 

Știri externe

HEINEKEN, 
creștere a profitului 
de peste 300% în S1

HEINEKEN a raportat câștiguri pes-
te estimări pentru primul semestru 
al acestui an. Astfel, producătorul 
brandului Heineken, a încheiat 
primele șase luni ale lui 2021 cu 
un profit net de 896 de milioane 
de euro, marcând un avans de 
320,3% prin comparație cu aceeași 
perioadă a anului trecut. Și în ceea 
ce privește profitul operațional 
compania a bifat o creștere con-
sistentă, bifând un avans de 109%, 
până la 1,63 miliarde de euro, în 
contextul în care analiștii estimau 
un profit operațional de 1,22 miliar-
de de euro. Grupul HEINEKEN are un 
portofoliu de peste 300 de mărci 
de bere și cidru. 
În România, portofoliul include 
branduri precum Heineken, Ciuc, 
Silva, Neumarkt, Birra Moretti, 
Strongbow. 

Vânzări record pentru  
Pernod Ricard

Mere își face 
intrarea în UK

Producătorul Pernod Ricard, 
care are în portofoliu branduri 
precum Absolut, Havana Club, 
Jameson, Martell, Mumm sau 
Perrier-Jouët a înregistrat un 
plus de 5% al vânzărilor în anul 
financiar 2020-2021, atingând 
valoarea de 8,8 miliarde euro, în 
vreme ce profitul net s-a triplat. 
Rezultatele se datorează, în bună măsură, piețelor din Statele 
Unite și China, în vreme ce evoluția din Europa a fost mai mică, 
de 4%. Performanțele confirmă strategia Pernod Ricard lansată 
în 2018 de a investi cu prioritate în anumite branduri și piețe, 
precum și în canalul e-commerce. CEO-ul Alexandre Ricard s-a 
arătat încrezător că evoluția va fi pozitivă și în 2022, compania 
depășind astfel cu bine provocările crizei sanitare.

Discounterul Mere a deschis 
recent prima sa locație din Marea 
Britanie. Magazinul a fost inau-
gurat în Preston, însă planurile 
retailerului nu se opresc aici. 
Pe lista expansiunii în Marea 
Britanie, Mere a pus mai multe 
localități, printre care, în primă 
fază, Castfleford, Mold și Caldicot.
Mere vizează însă și alte piețe 
europene: retailerul a deschis 
recent birouri de achiziții în 
Bulgaria, Italia, Spania și Grecia. 
În plus, pe lista țărilor targetate 
se numără și Belgia, unde primul 
magazin ar trebui să fie inaugurat 
luna viitoare.

Kraft Heinz bifează un trimestru puternic 
datorită categoriei ready-meal
Gigantul alimentar Kraft Heinz a obținut în cel de-al doilea trimestru rezul-
tate financiare mai bune decât estimase inițial, iar categoria ready-meal 
este motorul care a susținut evoluția. Kraft Heinz a bifat o cifră de afaceri de 
până la 6,62 miliarde de dolari (5,6 miliarde euro), însă aceste rezultate sunt 
mai bune decât estimările analiștilor. Pentru anul în curs, gigantul FMCG își 
propune să depășească nivelul de 6,61 miliarde de dolari înregistrat în anul 
pre-pandemic 2019. Kraft Heinz a început să livreze mâncare semipreparată 
direct către consumatori sub umbrela propriului brand Honig în Europa, la 
finalul anului 2020. Expansiunea Honig a fost văzută ca un exemplu din noua 
strategie globală de creștere a companiei americane.
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„Corectitudinea în business 
este cartea ta de vizită”

Cu o experiență de peste 20 de ani în piața bunurilor de larg 
consum, traseul lui Mihai Ciurtin a fost un mix între evoluție 
profesională și răbdare, rețeta dezvoltării sale fiind aceea de a-și 
construi cariera pe o bază solidă, dar și de a-și păstra 
verticalitatea în business și în relația cu echipa. Anul trecut, 
chiar la debutul pandemiei, a preluat conducerea Intersnack 
România, companie în care, dincolo de cifre, rolul său este de a 
veni cu energie pozitivă și dorința de a face lucrurile bine.  
De Alina Dragomir.

Profil de manager
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Nu am crezut niciodată în 
modelul copy-paste pentru 
că fiecare dintre noi este 
diferit. Și nu cred că un lider 
trebuie să fie democratic sau 
directiv. Eu cred foarte mult 
în specializarea oamenilor, 
cred că în fiecare rol există un 
specialist care trebuie ascultat. 

Experiența lui Mihai Ciurtin în piața bunuri-
lor de larg consum este una cât se poate 
de complexă și completă dacă ne gândim 
la mixul companiilor în care a activat, dar și 
la evoluția ierarhică. Cu toate acestea, tot 

traseul său a fost o succesiune de experiențe conduse 
în principal de dorința de învățare și dezvoltare și nu 
neapărat de un traseu clar definit. „Întotdeauna am 
simțit că vreau să fac mai mult, dar această nevoie a 
fost completată de loialitate și răbdare în acest mix de 
a evolua profesional și ca om. Pentru mine a fost foarte 
importantă ideea de a-mi construi cariera pe o bază 
solidă, cărămidă cu cărămidă, și, tocmai de aceea,  în 
traseul meu profesional am poposit într-o organiza-
ție un timp decent, astfel încât să acopăr niște cicluri 
comerciale, să văd și să învăț lucruri și să acumulez cât 
mai multă experiență”, spune managerul. 

Un carusel de experiențe

Momentul zero a fost în anul 1997, când, după două 
anunțuri de angajare publicate în ziarul România Liberă 
și două procese de recrutare în paralel, Mihai a ajuns în 
echipa Efes. „Alegerea a fost foarte simplă, am ales pri-
ma ofertă. Nici nu am întrebat ce salariu o să am, conta 
doar că obținusem jobul și intrasem în FMCG, un fel de 
Mecca a acelei perioade. Deși eu terminasem Comerț-
Marketing, am ales zona de vânzări și mi-am pus atunci 
niște semne de întrebare dacă este decizia corectă 
pentru că marketingul era mai curat, aveai expunere la 
date, la analize, era mai corelat cu ce făcusem în facul-
tate, însă privind în urmă cred că a fost o alegere foarte 
bună”, își amintește acesta.
Dacă Efes a fost „școala de vânzări”, unde a plecat de 
pe o poziție entry level și a ajuns în trei ani Director de 
Vânzări pe București, Bunge a fost compania în care și-a 
consolidat experiența și a învățat „cu ce se mănâncă” 
key account managementul. „Întotdeauna mi-au plăcut 
și am fost atras cumva de startup-uri pentru că mi-au 
permis să pun umărul la construcția businessurilor. La 
un an de la angajarea mea în Efes, a fost deschisă fabri-
ca de bere de la Ploiești, iar venirea în Bunge a coincis 
cu o mulțime de mișcări interne, în sensul în care inițial 
eu am fost angajat la Cereol, însă după doi ani Bunge a 
cumpărat la nivel global Cereol pentru că își doreau să 
aibă și branded business. În paralel au cumpărat alte 
două fabrici locale pentru că voiau să aibă o cotă de 
piață importantă. În Bunge, experiența mea s-a conso-
lidat din punct de vedere vânzări, dar am acoperit și o 
zonă nouă, acea de key account management. Și într-o 
notă de amuzament trebuie să precizez că discuțiile se 
purtau la acel moment foarte puțin pe mail și foarte 
mult pe fax. Însă a fost o perioadă frumoasă, cu multe 
lecții”, mai punctează Mihai. 
Mânat însă de dorința de dezvoltare, dar și de ideea de a 
acumula experiențe noi, după cinci ani, Mihai a acceptat o 
nouă provocare în zona de business la început de drum. 

„De data aceasta vorbim despre Ferrero, compania unde 
am petrecut cel mai mult timp din viața mea profesi-
onală. La momentul respectiv, Ferrero își propunea să 
implementeze primii pași prin care formalizau prezența 
în România drept companie. Vorbim despre un jucător 
extrem de robust, cu potențial mare de creștere. Și dacă 
la momentul zero biroul era undeva într-un apartament 
cu trei camere la Unirii și 5-6 colegi, compania și-a 
oficializat prezența în România și lucrurile au explodat, 
astfel că la momentul plecării mele din companie erau 
lideri de piață, la o distanță foarte mare de următorul 
competitor. În această organizație am avut cea mai 
mare amplitudine, am consolidat partea de vânzări și 
am interacționat cu zona comercială, dar am avut și un 
contact mai apropiat de marketing”, adaugă executivul. 

Completarea puzzle-ului

Cumva contrar ideii de a intra într-un business la înce-
put de drum, după finalizarea unui program de MBA la 
WU Executive Academy Vienna, Mihai s-a alăturat echipei 
Red Bull pe poziția de Director de Vânzări. „A fost cea 
mai scurtă schimbare profesională din cariera mea. Era 
o companie solidă, stabilită în România, deci nu mai era 
o situație când schimbam modelul de business. Focusul 
era concentrat pe zona de creștere, însă într-un context 
extrem de dificil, criza din 2008-2010. A fost o experiență 
care și-a pus amprenta asupra mea pentru că pentru 
prima oară nu ne gândeam cum să ne dezvoltăm, cum 
să creștem. A fost un ciclu bazat pe restructurare, pe 
încercări de a acomoda businessul într-un context tur-
bulent”, spune Mihai. 
După mai puțin de trei ani a apărut oportunitatea de a 
se întoarce în Ferrero, pe poziția de Director de Vânzări, 
o provocare căreia nu-i putea spune nu. „Compania era 
mult mai mare, exista alt potențial, iar responsabili-
tățile mele acopereau atât România, cât și Bulgaria și 
Republica Moldova”, spune Mihai. Și chiar dacă executi-
vul spune că nu s-ar fi văzut plecat din Ferrero, nu putea 
refuza ocazia de a trăi încă o experiență nouă din punct 
de vedere profesional, mai ales că se simțea capabil să 
accepte un asemenea rol. Așa se face că a făcut pasul 

Profil
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care se pierde în mulțime”, punctează el. Apoi, la fel de 
importante sunt este corectitudinea și verticalitatea 
în business, dar și spiritul de a împinge înainte echipa. 
„Atât timp cât ești obiectiv și ai un feedback bazat pe 
argumente reale, cred că trebuie să fii corect și să spui 
ce nu este în regulă. În plus, un lider nu poate să fie 
într-un con de umbră. El dă dinamică, așa că energia lui 
este extrem de importantă. Oamenii se raportează la 
tine, la ceea ce tu faci și atunci e foarte important să 
vadă echilibru, putere de a merge mai departe, iar asta 
a fost extrem de important în perioada de pandemie”, 
mai adaugă Mihai. 
Funcționează acest sistem de lucru? „Din punct de 
vedere business, cifrele arată că suntem peste nivelul 
anului trecut, însă cu un mix diferit la nivel de categorii. 
Categoria de snackuri a fost printre câștigătorii anului 
trecut, așa că provocarea de a menține ritmul de creș-
tere a fost destul de mare. Însă mă bazez foarte mult 
pe experiența fiecărui om din echipă. Și cred că la nivel 
de senioritate trebuie să le dai oamenilor spațiu, astfel 
încât să-și arate competențele. Modelul meu de mana-
gement este bazat pe diviziunea muncii. Am avut parte 
de experiențe de micromanagement, însă fac asta doar 
dacă ceva nu funcționează”, punctează executivul. 

Priorități pentru viitor

„Probabil dacă am fi discutat acum doi ani despre 
lista de priorități, răspunsul meu ar fi fost cu totul 
altul. Însă acum, având în vedere tot contextul, priori-
tatea numărul unu o reprezintă oamenii pentru că la 
Intersnack, dincolo de componenta de head office, field 
sales, avem și colegii care lucrează în fabrică. Până 
acum a fost o gestionare excelentă la acest capitol, iar 
la Ghimbav s-a făcut o treabă foarte bună. A doua parte 
este legată de consolidarea businessului. Piața de 
snackuri sărate este estimată la peste 600 de milioane 
de euro în România așa că avem o mulțime de oportu-
nități pentru că noi suntem prezenți în toate segmente-
le”, spune Mihai. 
Ce a rămas și va rămâne însă o constantă? 
Corectitudinea în afaceri. „Cred foarte mult în puterea 
verticalității, corectitudinea reprezintă cartea ta de 
vizită. Nu cum te cheamă sau ce rol ai. Ok, contează și 
astea, însă este extrem de important să fii vertical în 
relația cu partenerii, cu angajații pentru că outcome-ul 
se bazează pe lucruri obiective, transparente. Și cred 
că este o linie foarte fină între corect și incorect. Poți 
fi corect o viață, însă dacă ai greșit o singură dată, este 
suficient”, mai punctează Mihai. 
Și chiar dacă mizează pe corectitudine în business, 
Mihai privește greșeala ca pe o modalitate de învățare. 
„Nu am o problemă cu greșeala și nu mi-e frică să spun 
când greșesc nici în fața unui subordonat, nici copiilor 
mei acasă. Îmi asum greșelile, dar nu mă încarc cu ele, 
dar asta e o calitate dobândită și educată”, concluzio-
nează executivul. ç

spre Intersnack, unde începând cu data de 1 mai 2020 
a preluat poziția de Managing Director. „Începutul a 
fost extrem de interesant și provocator în același timp 
pentru că prima mea zi la birou a fost în plină stare de 
urgență, când marea majoritate a colegilor lucrau de 
acasă, deci integrarea a fost o provocare. Însă echipa 
este foarte sudată, așa că rolul meu la acel moment 
era să adun toate funcțiunile, să găsim un mod de a 
lucra mai bine și de a mișca înainte niște lucruri. Da, a 
fost nevoie de un efort mai mare din partea mea decât 
într-o situație de normalitate, însă viața normală nu era 
pentru nimeni. Așa că am făcut un efort suplimentar în 
a cunoaște fiecare om din echipă și pentru că îmi place 
să fiu la birou, nu a fost chiar dificil. Oamenii știau că 
găsesc ușa biroului meu deschisă oricând și că eu sunt 
acolo. Am ales să fiu prezent în organizație și a fost un 
lucru important care ne-a ajutat să intrăm destul de 
repede în normalitate”, este de părere Mihai. 

Despre corectitudine și implicare 100% 

Deși aflat la prima sa experiență la vârful unei companii, 
Mihai a fost încrezător și implicat 100%, iar rezultatele 
se văd. „Am căutat să iau ce am considerat eu că e mai 
bun din fiecare lider pe care l-am cunoscut. Nu am cre-
zut niciodată în modelul copy-paste pentru că fiecare 
dintre noi este diferit. Și nu cred că un lider trebuie să 
fie democratic sau directiv. Eu cred foarte mult în speci-
alizarea oamenilor, cred că în fiecare rol există un spe-
cialist care trebuie ascultat. În plus, cred că e important 
să înțelegi nevoile și perspectiva fiecărei funcțiuni în 
parte pentru a avea o viziune de ansamblu. O companie 
trebuie să aibă un mecanism bine uns din toate puncte-
le de vedere pentru a putea funcționa”, consideră Mihai. 
Cât despre lucrurile cu care s-a identificat și pe care 
și le-a însușit, Mihai susține că oamenii sunt extrem 
de importanți și un lider trebuie să fie empatic, nu 
neapărat simpatic, dar să dea calmul și să creeze acea 
conectare cu echipa. „E important să asculți persoana 
din fața ta ca să înțelegi ce spune și tocmai de aceea 
cred că empatia ajută interlocutorul să se deschi-
dă, astfel încât să nu creezi un mediu tranzacțional. 
Tocmai de aceea mi-a plăcut să fac parte din organi-
zații de talie medie, în care nimeni nu este un soldățel 

Un lider nu poate să fie 
într-un con de umbră. 
El dă dinamică, așa că 
energia lui este extrem de 
importantă. Oamenii se 
raportează la tine, la ceea 
ce tu faci.





58  |  Septembrie 2021

Produse noi

Maspex lansează Tymbark CarboMix
Maspex lansează un nou produs. O extensie mult 
așteptată a gamei Tymbark Mix cu succes deja 
dovedit, Tymbark CarboMix este o băutură răco-
ritoare carbonatată, disponibilă în trei combinații 
originale de arome: portocală și piersică, struguri 
și aloe vera, lămâie și pară. Capacul twist off 
asigură deschiderea ușoară și păstrează mesajul 
surpriză în interior, făcând produsul potrivit tine-
rilor care apreciază noutatea.
Logistică: Ambalaj de sticlă, 330 ml;

Distribuitor: Maspex România SRL;
Adresă: Vălenii de Munte, str. Ștefan cel Mare, nr. 38-40, jud. Prahova.

Produse noi în portofoliul Nea Ellada
Nea Ellada își extinde portofoliul de produse și 
lansează trei sortimente noi de prăjituri, produse 
de Forneria Gusparo și Bouvard Italia. Tortul Sicilia 
este o prăjitură din pandișpan cu cremă din lapte 
degresat (32%) și marmeladă de lămâie și portoca-
lă (6,7%) și glazură de decorare (5%), tortul Tiramisu 
este o prăjitură din pandișpan cu aromă de tirami-
su (42%) și pudră de cacao pentru decorare (1,6%), 
iar tortul Andalusa este o prăjitură din pandișpan 
cu cremă de cacao (32%) și piure de caise. Forneria 
Gusparo și Bouvard Italia fac parte din grupul 
Bouvard Franța cu o poveste lungă din anul 1902 
în ceea ce privește producția de biscuiți, prăjituri, 
rulade și alte produse pe bază de pandișpan. 

Logistică: 300 gr;
Producător: Gusparo, Italia;
Distribuitor: Nea Ellada SRL;
Adresă: București, Str Sânzieni, Nr. 2, Sector 2;
Tel.: 0732 26 00 11;
Contact: georgios.kaissaris@nea-ellada.ro.

Lapte cu Ciocolată  
de la Meggle

Meggle lansează Laptele 
cu Ciocolată pe piața 
din România. Produsul 
este potrivit atât pentru 
cei mici, cât și pentru 
adulții care preferă o 
gustare dulce, dar să-
nătoasă. Momentele de 
consum pot fi diverse: 
mic dejun, deskfast 
(gustarea de la muncă), 
on the go - gustare „în mișcare”, 
la sală, după activitățile fizice, sau 
pur și simplu pentru a satisface 
pofta de ciocolată.
Logistică: 500 ml;
Producător: Meggle Mljekara d.o.o.;
Distribuitor: Meggle România S.R.L.;
Adresă: Str. Baba Novac 19A, sc.2, et.4, 
ap.33, sector 3, București, România;
Tel.: +4 031 805 58 32;
Contact: meggle.romania@meggle.ro.

Klintensiv își extinde portofoliul
Klintensiv lansează KlinAll, un brand 
nou de dezinfectanți pentru consu-
matorul casnic. Cu o capacitate dove-
dită a produselor de a elimina micro-
organisme care cauzează peste 90 de 
boli, portofoliul de produse cuprinde 
trei game cu întrebuințări și caracte-
ristici distincte: dezinfectanți pentru 
mâini, suprafețe și aer condiționat.

Logistică: ambalaje de la 40ml la 5L; 
Producător: S.C. Klintensiv S.R.L;
Contact: marius.viju@klintensiv.com;
Website: www.klintensiv.ro. 

Insalatissime cu ton Rio 
Mare și năut, produs cu 
certificare MSC
Rio Mare, lider în 
segmentul salatelor 
cu ton, completează 
gama Insalatissime 
cu un nou produs 
cu certificare MSC: 
Insalatissime cu 
ton Rio Mare și 
năut. Produsul aduce o combinație 
inedită de ingrediente pe piața 
din România, pe lângă ton și năut 
având dovlecei zucchini, morcovi 
galbeni și morcovi portocalii, 
asigurând o masă gata preparată, 
cu un aport echilibrat de nutrienți. 
Ambalajul, cu folie ISY-PIL este 
foarte ușor de deschis, păstrând 
prospețimea, aroma și proprietăți-
le nutritive ale ingredientelor, fără 
conservanți adăugați. Insalatissime 
cu ton Rio Mare și năut va benefi-
cia de o campanie în magazine, dar 
și în mediul online și social media.
Distribuitor: SC Orbico SRL;
Adresă: Șos. Viilor, nr.14, Corp 
Clădire C2, București, sector 5; 
Tel.: +40 31 425 99 31.






