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CategoriiAm dat start înscrierilor!
Cum, unde și până când te poți înscrie?

Eligibilitate
În competiție se pot înscrie companii, branduri/produse, manageri și 
antreprenori activi în comerțul FMCG din România, care pot demonstra 
performanțele de business atinse pe parcursul anului 2021.

Înscriere
Înscrierea în competiția Progresiv Awards se face exclusiv pe website-ul
www.progresivawards.ro, prin completarea formularului de 
nominalizare sau autonominalizare disponibil pentru fiecare categorie, în 
limba română sau engleză.
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Etapa de nominalizare / autonominalizare se desfășoară în perioada
24 noiembrie 2021 - 06 februarie 2022.
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Mecanismul Progresiv Awards este unul simplu, transparent și obiectiv. 
Pentru a vă ghida în procesul de nominalizare și autonominalizare, vă 
rugăm să accesați criteriile de selecție a finaliștilor publicate pe site, la 
fiecare categorie în parte.



2022

Best Independent Retailer

Best New Non-Food Product

Best Local FMCG Supplier

Best International Retailer

Best FMCG Supplier

Best New Food Product

Best New Beverage

Best e-Commerce Initiative

Best Vertically Integrated Business

Best Sustainability Initiative

Best Manager of the Year

Best Supply Chain

Best CSR Campaign

Brand of the Year in Retail & FMCG

CategoriiAm dat start înscrierilor!
Cum, unde și până când te poți înscrie?

Eligibilitate
În competiție se pot înscrie companii, branduri/produse, manageri și 
antreprenori activi în comerțul FMCG din România, care pot demonstra 
performanțele de business atinse pe parcursul anului 2021.

Înscriere
Înscrierea în competiția Progresiv Awards se face exclusiv pe website-ul
www.progresivawards.ro, prin completarea formularului de 
nominalizare sau autonominalizare disponibil pentru fiecare categorie, în 
limba română sau engleză.

Perioada
Etapa de nominalizare / autonominalizare se desfășoară în perioada
24 noiembrie 2021 - 06 februarie 2022.

Mecanism
Mecanismul Progresiv Awards este unul simplu, transparent și obiectiv. 
Pentru a vă ghida în procesul de nominalizare și autonominalizare, vă 
rugăm să accesați criteriile de selecție a finaliștilor publicate pe site, la 
fiecare categorie în parte.



4  |  Decembrie 2021

Decembrie 2021

Cuprins

22 44 62

Shopping basket 34

Știri externe 66

Promoții/Campanii/Lansări 36

Interviul lunii
Gabriel Terinte  |  Garom Food

14
„În vremuri tulburi e important să te concentrezi 
pe consolidarea businessului”

Profil
Dan Robinson  |  HEINEKEN România

70
„Esența rolului de lider este să creezi condițiile pentru ca 
alți oameni să reușească”

Produse noi 72

Strategii de piață

Cum își asigură Eisberg România un teren sănătos  
de creștere pentru 2022 38

Nicoleta Scarlat  |  Eisberg România

Actualitate
ȘTIRI INTERNE

SUBIECTUL LUNII
FMCG-ul, mai vizibil pe radarul jucătorilor (noi)  
din food delivery în 2022

6

10

Promo Corner
Cum poți maximiza șansele pentru o campanie 
promoțională de impact? 30

Analiză
CONSUMATOR  |  Bere
Cum răspund cumpărătorii de bere la promoțiile  
din retailul modern? 44

FOCUS  |  Gemuri și dulcețuri
Evoluții liniare pentru o piață dominată  
de produsele home-made 46

FOCUS  |  Făinuri
O categorie sub presiune continuă 52

Retail
MAGAZINUL LUNII  |  CBA C+C
Facelift la magazinul cash&carry tradițional 20

MAGAZIN SPECIALIZAT  |  Băcănia Bolloga
Un concept de 1 milion de euro construit în jurul ideii  
de sănătos 22

TEHNOLOGII ÎN RETAIL
Inovații și tendințe în gestionarea stocurilor 26

Antreprenoriat

Hodaia, testul de anduranță în antreprenoriat 40
Raluca Olaru  |  Hodaia

Tendințe
Retailul la km 2040: cum va arăta magazinul fizic  
în era digitalizării 62

Supply chain
Un sector rezilient în fața provocărilor 58



    revistaprogresiv.ro |  5

Editorial

Un moment de reflecție

Iată-ne ajunși la finalul lui 2021, cel 
de-al doilea an de pandemie, timp 
în care lumea ne-a fost dată peste 
cap și a trebuit să ne adaptăm din 
mers unor schimbări pe care nu 

credeam că va trebui să le facem. Este 
momentul bilanțurilor de final de an 
pentru a vedea unde am performat bine, 
unde am fi putut livra mai mult, cum ne 
raportăm la piață și ce am putea face mai 
bine în anul ce va urma.
2021 a fost un an cu proiecte îndrăznețe la 
nivelul pieței de retail & FMCG, care a con-
tinuat trendul din 2020, a păstrat pruden-
ța necesară în acest context dificil, dar 
și nevoia de răsfăț. A fost un an cu idei 
inovatoare puse în practică de retaileri și 
producători cu aceeași dorință neînfricată 
de a face ca totul să meargă ca înainte 
sau poate chiar mai bine decât înainte de 
pandemia de COVID-19. A fost un an mai 
bun, sau mai slab decât cel anterior? Dacă 
ne uităm pe cifrele din piață, putem spune 
că afacerile au fost în creștere. Dacă stăm 
să reflectăm la valoarea umană, la efortul 
oamenilor, la epuizarea din cauza contex-
tului incert, aș spune că nu.
Ce urmează în 2022? O să fie mai bine 
sau mai rău? Dacă am învățat ceva în 
ultimii doi ani este că nu putem estima cu 
adevărat ce ne aduce perioada următoare, 
dar putem spera la mai bine. Și aș vrea să 
vă las cu o idee dintr-un material pe care 
l-am realizat pentru acest număr, care 
mi-a plăcut foarte mult și care exprimă 
o frântură de înțelepciune de care am 
putea avea cu toții nevoie pe final de an. 
„A fi deschis la idei noi, a avea încredere 
în oameni de la început și a fi pregătit 
să faci alegeri dificile sunt principalele 
aspecte pe care le-aș menționa.” În in-
terviul realizat era vorba despre filozofia 
în business a unui manager de top din 
industria românească, dar cred că putem 
extinde această idee la fiecare dintre noi 
în parte, la fiecare business și proiect pe 
care vrem să îl ducem cu bine în 2022. Să 
fim deschiși la idei noi, să avem încrede-
re în oameni de la bun început și să fim 
pregătiți să facem alegeri dificile în anul 
ce va urma! ç

Dacă am învățat ceva în ultimii 
doi ani este că nu putem es-
tima cu adevărat ce ne aduce 
perioada următoare, dar putem 
spera la mai bine. Și aș vrea să 
vă las cu o idee dintr-un mate-
rial pe care l-am realizat pentru 
acest număr: să fim deschiși la 
idei noi, să avem încredere în 
oameni de la bun început și să 
fim pregătiți să facem alegeri 
dificile în anul ce va urma! 
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Bolt lanseză propriul serviciu de 
livrare a cumpărăturilor

Vânzările de 
alimente, în scădere 
la început de toamnă

Macromex, avans de 
15% pentru 2021

Creștere de 19,5% pentru dm drogerie 
markt pe plan local

Carrefour, parteneriat strategic cu 
Cooperativa Grădinile Noastre

Bolt își extinde opțiunile de livrare 
rapidă în România prin lansarea Bolt 
Market. Noul serviciu de livrare a 
cumpărăturilor aduce clienților pro-
duse alimentare și non alimentare din 
stocurile proprii și poate fi accesat 
direct din aplicația Bolt Food. 
Pregătirea comenzilor și livrarea 
produselor se face din puncte de 
lucru plasate strategic în interiorul orașelor, aproape de locurile 
în care clienții trăiesc, muncesc și își petrec timpul liber. Prin 
această rețea de microdepozite, Bolt Market asigură viteza de 
livrare și prospețimea produselor comandate. Sortimentația 
va acoperi toate grupele principale  de produse precum fructe, 
legume, produse congelate, băcănie, brutărie, băuturi alcooli-
ce și non-alcoolice, dulciuri, lactate, produse dedicate îngrijirii 
bebelușilor, dar și produse pentru animalele de companie. 

Vânzările de produse alimentare, 
băuturi și tutun au bifat un avans 
de 5,8% în primele zece luni ale 
acestui an raportat la perioada 
similară din 2020. Ca serie ajus-
tată, creșterea pentru această 
categorie de produse a fost de 
4%, potrivit datelor Institutului 
Național de Statistică. Raportat 
lună la lună, în octombrie față 
de septembrie, cererea pentru 
produse alimentare a scăzut cu 
2,9% ca serie brută, respectiv 1,1% 
calculat ca serie ajustată în func-
ție de numărul de zile lucrătoare 
și de sezonalitate. 

Macromex, unul dintre jucătorii 
principali din industria alimentară 
românească, estimează o cifră de 
afaceri de 685 milioane de lei în 
2021, în creștere cu 15% față de 
anul precedent. Anul acesta com-
pania a lansat magazinul online 
Food Concierge, un pion care poa-
te schimba regulile jocului în ceea 
ce privește bucătăria modernă, dar 
a anunțat și construirea celui de-al 
doilea depozit Corso Distribution 
Center, o investiție de 15 milioane 
de euro. Macromex este o compa-
nie cu capital 100% românesc, de 
peste 25 ani lider în industria de 
produse alimentare, pe segmentul 
de produse congelate și refrigera-
te. Compania deține un protofoliu 
extins de branduri precum Edenia, 
Corso, La Strada, Azuris și bran-
duri partenere: Philadelphia, La 
Lorraine, Farm Frites, Dr. Oetker 
(Inedit, Paula), Mars, Häagen-Dazs.

Carrefour își suplimentează oferta de produse locale proaspete în maga-
zinele sale din centrul și vestul țării cu legume, verdețuri și fructe din zona 
Zarandului. Sortimentul local extins este disponibil ca urmare a semnării 
parteneriatului comercial cu Cooperativa Grădinile Noastre din Zarand, jude-
țul Arad, prin care Carrefour se angajează să preia producția cooperativei. 
O parte dintre aceste produse, disponibile în sezon, se află pe rafturile ma-
gazinelor Carrefour în toate cele trei formate - Hypermarket, Market și Market 
Express din orașe din zona centrală și de vest a țării. Cooperativa din Zarand 
este a doua cooperativă sprijinită de Carrefour România în mod direct.

dm drogerie markt a înregistrat o 
creștere semnificativă a cifrei de 
afaceri pe piața locală în ultimul 
an financiar, încheiat la data de 30 
septembrie. Cifra de afaceri a cres-
cut cu 19,5%, de la 525 de milioane 
lei în 2020 la 628 milioane lei.
„În 2021, provocările pandemiei 
ne-au determinat să ne adaptăm și 
să pregătim un plan pentru orice 
posibilă situație. Rapiditatea cu 
care compania a acționat în cazul 
schimbărilor și abilitatea de a 
răspunde constructiv la neprevă-
zut au făcut diferența”, transmite 
Ivana Martinakova, CEO dm drogerie 
markt România. Evoluția businessu-
lui s-a bazat în acest an financiar și 

pe expansiune. Din cele 117 filiale, 
5 s-au deschis în 2021 la Timișoara, 
Sibiu, Sfântu Gheorghe, Iași, Florești 
(Cluj). Totodată, nivelul investițiilor 
rămâne ridicat, o mare parte din 
sume fiind direcționate către noile 
filiale, dar și către modernizarea ce-
lor existente. Iar în acest an a fost 
extins și depozitul central.
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Silvia Sticlea, noul Country 
Manager al Nestlé România

Rohlik intră în România sub 
brandul Sezamo 

Nestlé o numește pe Silvia Sticlea, în prezent 
Business Executive Officer Confectionery & Dairy 
South East Market Nestlé, în funcția de Country 
Manager al Nestlé România. Aceasta va prelua por-
tofoliul de la Leszek Wacirz începând cu 1 ianuarie 
2022 și va fi prima femeie care preia această funcție 
la nivel local.
Leszek Wacirz a coordonat activitatea companiei în 
România în ultimii patru ani. Odată cu încheierea 
mandatului în România, acesta își va asuma rolul de 
Market Head la cârma operațiunilor Nestlé Turcia, o 
piață aflată în plină expansiune.
Silvia Sticlea s-a alăturat companiei în iunie 2001, 
din poziția de Brand Manager, fiind numită, doi ani 
mai târziu, Group Brand Manager în cadrul divizi-
ei de produse culinare. În 2006 a preluat o nouă 
poziție la nivel central, aceea de Consumer Insight 
Manager, pentru ca în 2009 sa preia funcția de 
Marketing Advisor. În 2012 a fost numită Business 
Manager al diviziei de produse culinare în cadrul 
Nestlé Austria, preluând apoi, începând cu 2014, un 
nou rol, în calitate de National Key Account Manager 
în regiunea Europei de Sud-Est. În 2015 a fost numi-
tă în funcția de Business Executive Officer pentru 
categoria Beverages, Confectionary and Culinary 
România, înainte de preluarea poziției pe care o 
deține în prezent în 2018, coordonând cu succes 
categoria la nivelul mai multor țări.

Rohlik, cel mai mare retailer online de food din 
Cehia, apasă pedala expansiunii și anunță intra-
rea în România în prima jumătate a anului viitor, 
sub brandul Sezamo. Depozitul local al Rohlik din 
România va avea 10.000 mp și este situat în CT PARK 
– București Nord. El va răspunde tuturor nevoilor 
comercianților și clienților și va fi dotat inclusiv 
cu spații de depozitare cu temperatură controlată 
(congelare și refrigerare) pentru fructe și legume 
proaspete, care vor fi livrate direct consumatorilor 
de către producătorii locali. În România, Sezamo va 
putea livra aproximativ 8.000 de produse alimenta-
re proaspete și de calitate direct în casele clienților 
în decurs de 2 ore în România. În centrul gamei 
complete se află produse locale proaspete, cum ar 
fi fructe și legume, carne, pește, lactate și produse 
de panificație, alături de mărci internaționale, pre-
cum și produse proprii cu eticheta Rohlik.
„Încă de la lansare, clientul va putea accesa în-
tregul magazin, astfel încât să își poată acoperi 
coșul săptămânal”, a declarat Michael Kaiser, Chief 
Commercial Officer în România.

Știri interne
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Cele mai citite știri Exclusiv online

ç Lidl Portugalia inveștește 100 
mil. euro în expansiune;
ç Silvia Sticlea, noul Country 
Manager al Nestlé România;
ç Macromex, creștere de 15% a 
afacerilor pentru 2021;
ç Penny grăbește ritmul expan-
siunii și a deschis șase magazine 
în luna noiembrie;
ç Alfredo Seafood, vânzări de 
pește de peste 56 mil. lei la  
nouă luni.

EY: Impozitul pe profit în 2022, 
trei beneficii pentru companii
Anul 2022 vine cu vești bune pentru 
companii în zona impozitului pe 
profit. Trei seturi de măsuri ar putea 
oferi un cost efectiv cu impozitul 
datorat mai mic la nivelul societății, 
ceea ce ar însemna un profit net 
mai mare, adică bani la dispoziție 
pentru reinvestirea în business sau 
distribuirea către acționari.

La Lorraine extinde fabrica 
din Câmpia Turzii 

Auchan,125 de magazine în 
stațiile Petrom în acest an

Verdino atrage un nou 
investitor pentru  
extinderea globală

Verdino Green Foods, unul dintre jucătorii importanți 
din Europa Centrală și de Est în industria alterna-
tivelor la proteina animală, își mărește capitalul cu 
ajutorul BlackPeak Capital, prin BlackPeak Southeast 
Europe Growth Equity Fund, și vizează o creștere a 
vânzărilor de 100 de milioane de euro în următorii 
cinci ani. „Acest parteneriat reprezintă recunoașterea 
tuturor realizărilor Verdino de până acum și, mai im-
portant, un catalizator pentru dezvoltarea brandului 
Verdino, atât în CEE, cât și la nivel global”, adaugă 
Eberhart Răducanu, cofondator și CEO Verdino.
Infuzia de capital va permite Verdino să accelereze 
expansiunea la nivel internațional și, ca urmare a 
acestei tranzacții, BlackPeak Capital intră în acțio-
nariatul Verdino cu un pachet minoritar.
La doi ani de la demararea producției, brandul 
Verdino a atins deja vânzări de peste 2,2 milioane 
de euro, iar pentru anul acesta ținta este triplarea 
businessului, atuul acestei evoluții fiind exportu-
rile. De la momentul lansării, Verdino a dezvoltat 
peste 60 de produse pe bază de proteină de mazăre 
pe care le-a listat în peste 2.000 de magazine din 
România, Elveția, Olanda, Spania, Macedonia de 
Nord, Serbia și Marea Britanie. Totodată, compania 
și-a deschis reprezentanțe în cele mai mari două 
piețe europene - Germania și Marea Britanie - și a 
semnat acorduri de distribuție pentru alte 12 țări.

Fabrica de pâine și patiserie La Lorraine a investit în 
cei zece ani de prezență pe piața locală 70 de milioane 
de euro, pentru următorii ani fiind planificate investiții 
similare pentru construcția a trei noi linii de produc-
ție. Cu această extindere, capacitatea de producție va 
crește cu aproape 100%, ajungând la 90.000 de tone 
pe an, produse destinate atât pieței interne, cât și celei 
externe. „Deși cei aproape doi ani de pandemie au ținut 
întreaga industrie de panificație în fluctuații greu de 
prevăzut, de mai bine de jumătate de an ne bucurăm 
să vedem revenirea abruptă a cererii atât pe piața 
românească, cât și pe cea externă. De aici și planurile 
de extindere pentru viitorul apropiat”, spune Răzvan 
Boșomoiu, General Manager La Lorraine România.
La Lorraine a ajuns în 2021 la o capacitate de producție 
de 56.000 de tone cu cele patru linii de producție pâine 
și o linie de producție patiserie. 

Auchan și OMV Petrom continuă procesul de integra-
re a magazinelor de proximitate MyAuchan în spațiile 
comerciale existente din stații. 
Rețeaua de magazine MyAuchan din stațiile Petrom 
număra la finalul lunii noiembrie 100 de unități în 59 
de localități din 14 județe, iar până la finalul anului 
vor mai fi deschise alte 25 de magazine. Astfel, re-
tailerul va ajunge să dețină un număr total de 125 de 
magazine în stațiile OMV Petrom.
În primele unsprezece luni ale acestui an au fost 
amenajate în stațiile Petrom 75 de magazine 
MyAuchan, la care se adaugă cele 25 de magazine 
inaugurate în 2020. Magazinele MyAuchan oferă cli-
enților o gamă variată de până la 1.800 de articole. 
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Solutions realizat pentru Progresiv. Asta nu înseamnă că 
e-commerce-ul nu a crescut pe alți indicatori, precum 
preferința consumatorilor pentru cumpărături online, 
unde a înregistrat o creștere procentuală de un punct 
față de 2020 (17%). De asemenea, a crescut preferința 
românilor pentru comenzi online de produse alimentare, 
de la 3% din 2020 la 9% în 2021, ceea ce înseamnă prac-
tic o triplare a persoanelor care și-au făcut cumpărături 
online în detrimentul supermarketurilor fizice în  
acest an.
Deși în privința recrutării de noi utilizatori piața online 
a stagnat, un aspect remarcat în 2021 este creșterea 
loialității în piață. Românii au făcut cumpărături online 
mai des, drept dovadă trendul crescător al procentului 
de persoane care au făcut cumpărături online cel puțin 
o dată pe săptămână: dacă în 2020 acesta era de 18%, în 
2021 a ajuns la 25%. Mai mult, când vine vorba de cate-
gorii de produse cumpărăte în mediul online, FMCG-ul a 
crescut considerabil. Produsele alimentare și băuturile, 
categorii cu o incidență mare în offline, au crescut cu 
6 puncte procentuale în 2021, ajungând la o incidență 
de 37%, în timp ce produsele de curățenie și îngrijire 

FMCG-ul, mai vizibil pe radarul 
jucătorilor (noi) din food delivery în 2022

Estimată la peste un miliard de euro la finalul acestui an, piața de food 
delivery a crescut în 2021 atât în ceea ce privește valoarea, cât și numărul 
de jucători, dar mai ales în frecvența de cumpărare și în categoriile de 
produse comandate. Piața devine însă tot mai competitivă și aglomera-
tă, iar interesul tot mai mare al aplicațiilor către zona de FMCG și quick 
commerce, proiectele mari de online groceries lansate pe final de an și 
planurile jucătorilor regionali care își pregătesc intrarea pe piața locală 
contribuie semnificativ la creșterea industriei. De Andra Imbrea.

Dacă 2020 a fost anul în care jucătorii din re-
tail s-au îndreptat către livrări la domiciliu 
din cauza restricțiilor impuse, 2021 a adus 
o accelerare a acestei direcții și un interes 
crescut al aplicațiilor de food delivery din 

regiune, care și-au anunțat intenția de a se lansa în 2022. 
Pentru a vedea însă cât de competitivă devine piața 
de food delivery în 2022 și cum crește interesul pentru 
online groceries este necesar să aruncăm o privire pe 
evoluția industriei de e-commerce în 2021.

Creșterea loialității în online 

2021 aduce o creștere în valoare a pieței de e-commerce 
de la 5,6 miliarde euro la 6,5 miliarde euro, potrivit  
iSense Solutions. Deși piața de e-commerce online a 
reușit să ia avans și în 2021, rata de creștere a acesteia 
a încetinit. Dacă în 2019, 53% dintre români au cumpă-
rat cel puțin o dată online, în 2020 procentul acestora a 
crescut la 63% pentru ca în 2021 proporția să stagneze 
(62%). Altfel spus, în 2021 au rămas aceiași oameni de anul 
trecut care au cumpărat online, potrivit studiului iSense 
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personală au ajuns la o incidență de 50% în online, cu 
un avans de 2 puncte procentuale în acest an, potrivit 
datelor iSense Solutions.

Aplicațiile de food delivery au salvat ziua

Cât despre utilizarea aplicațiilor de food delivery, în 2021 
acestea au urmat același trend din piața de e-commerce. 
Practic, incidența de utilizare a aplicațiilor de livrare 
a rămas aceeași în 2021 ca în 2020, de 45%, în schimb, 
a crescut frecvența de folosire. Potrivit datelor iSense 
Solutions, în 2021 frecvența de utilizare a aplicațiilor de 
food delivery a crescut de la 0,8 la 1, ceea ce înseamnă 
că românii comandă o dată pe săptămână prin interme-
diul aplicațiilor de livrare. De asemenea, în 2021 a cres-
cut și numărul mediu al aplicațiilor de livrare folosite, 
la 2,1 în 2021 de la 1,8 în 2020, adică românii folosesc în 
mod recurent cel puțin două aplicații de livrare. Topul 
utilizării aplicațiilor de food delivery în 2020 era dominat 
de Glovo, foodpanda, Takeaway, Bringo și tazz by eMAG. Un 
an mai târziu, liderii clasamentului și-au păstrat pozițiile 
și au crescut în frecvență, cu 71% dintre utilizatori folosind 
Glovo și 54% folosind foodpanda, însă marele câștigător 
a fost tazz by eMAG, ajuns pe cea de-a treia poziție, cu 
31% de utilizatori care comandau prin intermediul acestei 
aplicații, de la 7% cât bifa în 2020. Takeaway și Bringo sunt 
aplicațiile care au scăzut în utilizare în acest an. 
O altă schimbare în peisajul aplicațiilor de livrare o con-
stituie creșterea, deși relativ scăzută, a produselor FMCG 
comandate prin intermediul aplicațiilor de livrare. Deși 
zona de food catering rămâne principalul interes al celor 
care comandă prin intermediul aplicațiilor de delivery, 
livrarea de alimente devine tot mai ofertantă, drept 
dovadă și extinderea operatorilor către acest segment, 
lansarea unor proiecte care abordează doar această 
nișă, precum Freshful by eMAG, sau intrarea unor jucă-
tori similari în piață, precum Rohlik sau Grovy.

Orientarea către FMCG și quick commerce

După ce anul trecut a ajuns la valoarea de 700 mili-
oane de euro, în 2021 piața aplicațiilor de livrare este 
estimată să treacă de un miliard de euro, potrivit lui 
Alin Șerban, CEO Tazz by eMAG, unul dintre jucătorii cu 
cele mai mari evoluții în ultimul an. După un an în care 
a reușit să aibă vânzări de 13 ori mai mari, Alin Șerban 
estimează pentru 2021 o creștere de 6-7 ori mai mare a 
vânzărilor pentru anul financiar 2021, care se va încheia 
în aprilie 2022. Unul dintre pilonii de creștere în popula-
ritate ai tazz a fost orientarea către FMCG, care a ajuns 
să reprezinte între 10% și 15% din cifra de afaceri a com-
paniei, de la 5% în 2020. „Practic se vede o tendință din 
ce în ce mai mai mare a clienților de a comanda și alte 
produse în afară de mâncarea de la restaurante”, spunea 
Alin Șerban într-un interviu acordat Progresiv. 
Și în cadrul Glovo, liderul pieței de online delivery, se 
observă aceeași tendință, drept urmare și investițiile 

companiei în zona de quick commerce. La doar două 
luni după ce a deschis Glovo Express și primul Micro 
Fulfillment Center din România, Glovo a inaugurat alte 11 
astfel de unități. „Quick commerce-ul reprezintă evoluția 
obiceiurilor consumatorilor către livrarea instantanee. 
Practic, această continuare a e-commerce-ului elimină 
nevoia consumatorilor de a fi nevoiți să-și planifice anu-
mite părți ale zilei sau să gestioneze anumite aspecte ale 
timpului în care sunt disponibili pentru a prelua livrările 
- oră oricum stabilită de către compania de livrare. Dacă 
ne referim la alimente, schimbarea obiceiurilor consuma-
torilor redefinește industria livrărilor, iar această schim-
bare se reflectă în business. Noi vom încerca să acoperim 
principalele trei ocazii de cumpărare și anume: produse 
esențiale de urgență, produse comandate pentru sau 
din comoditate, cu acces rapid și achiziții planificate 
(coșuri mai mari de cumpărături)”, explică Victor Răcăriu, 
Regional General Manager SEE Glovo.
Despre cum a fost 2021, managerul spune că a fost un an 
cu schimbări la care fiecare jucător de pe piață a trebuit 
să se adapteze. Comparativ cu anul anterior, businessul 
Glovo a crescut, atât pe zona de livrare de la restauran-
te, cât și pe zona de groceries. „Platformele de livrare de 
mai multe categorii de produse au crescut foarte mult, 
impulsionate de cererea tot mai mare a consumatorilor, 
care și-au schimbat obiceiurile de consum și prefe-
rințele. Din punctul meu de vedere, piața va ajunge la 
valoarea de un miliard de euro în următorii ani, în 2022 
- 2023”, spune Victor Răcariu.
Și pentru foodpanda livrarea de alimente este o verticală 
de business de interes. După ce a încheiat parteneriate cu 
mai multe lanțuri de retail, precum cora, Kaufland, Auchan 
și Penny - cel mai recent partener - și cu magazine spe-
cializate de băuturi, florării sau mâncare pentru animale, 
foodpanda mizează pe conceptul de dark store pandamart. 
„Cea mai mare pondere din totalul partenerilor listați 
sunt comercianții, 800 din 1.500 în total, însă ca pondere 
în totalul comenzilor reprezintă undeva la 5% pentru că 
este o industrie care abia acum începe sa se dezvolte 
și durează până se activează. Comenzile din retail au o 
pondere mai mică, dar au un ritm de creștere accelerat. 
Este practic cum era industria de livrare mâncare de la 
restaurante acum câțiva ani, dar clar rata de accelerare 
este mai mare, venind și într-un context de pandemie”, 
explică Andreea Petrișor, Managing Director foodpanda 
România. Însă evoluția foodpanda în acest an este și 
mai interesantă cu cât în luna mai a fost anunțată achi-
ziționarea acesteia de către Glovo.

Mișcări strategice în piața locală de food delivery

Într-o tranzacție de 170 milioane de euro prin care a 
cumpărat mai multe companii din grupul Delivery Hero 
din Europa, Glovo a achiziționat foodpanda în România și 
Bulgaria. Tranzacția este în curs de analizare la Consiliul 
Concurenței și va fi finalizată după primirea aprobări-
lor, iar în toată această perioadă cele două platforme 

Subiectul lunii
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operează independent, având politici de piață separate. 
Preluarea foodpanda nu a fost singura mișcare strate-
gică din piața de food delivery. Interesul tot mai mare 
al jucătorilor pentru livrarea de alimente nu se reflectă 
doar în orientarea aplicațiilor către sectorul de retail, 
cât și în lansarea unor servicii speciale de comerț online 
cu produse alimentare. O mutare interesantă a venit 
din partea Bolt, care în noiembrie a lansat Bolt Market, 
serviciu propriu de livrare de produse alimentare și 
non alimentare din stocurile proprii. Noul serviciu are 
o sortimentație ce cuprinde fructe, legume, produse 
congelate, băcănie și brutărie, precum și produse pentru 
animelele de companie sau pentru bebeluși. „Acest mod 
nou de a cumpăra a creat o piață locală cu mare poten-
țial și multe alternative, fapt care face intrarea noastră 
pe acest segment și mai interesantă. Am decis să lansăm 
noul serviciu datorită experienței și competențelor 
noastre în operațiunile de livrare și logistică, dar și da-
torită infrastructurii IT pe care o avem deja la dispoziție. 
Adăugăm la toate acestea și baza de utilizatori a plat-
formelor noastre, care folosesc deja Bolt pentru trans-
port și Bolt Food pentru livrare de mâncare, și curierii 
existenți care lucrează deja pentru noi. Ne propunem ca 
în urma finalizării primei etape de expansiune să putem 
livra comenzile plasate în 15 minute pentru cea mai mare 
parte a clienților noștri”, a declarat Eduard Nagy, Country 
Manager Bolt Market România.
Cel mai mare proiect din piața de online groceries a venit 
din partea liderului pieței de e-commerce, eMAG, care 
a lansat în octombrie Freshful. Este vorba despre un 
hypermarket online cu peste 18.000 de produse cu stoc în 
depozit frigorific, accesibil pentru aproximativ un milion 
de gospodării din București și Ilfov, urmând ca într-o altă 
etapă de dezvoltare să fie construite depozite în orașe-
le cu peste 300.000 de locuitori. Proiectul a necesitat o 
investiție de peste 5 milioane de euro. „Dacă ne uităm la 
ratele de creștere raportate de comerțul online în 2020, 
investiția este mai mult decât justificată. La nivel euro-
pean, comerțul online cu alimente s-a majorat cu 55%. 
În România există un potențial enorm, rata de penetrare 
fiind foarte mică: 0,8% la nivel național și 2% în București. 
Anul trecut acest canal s-a majorat cu 122%, fiind printre 
cele mai mari creșteri la nivel european”, a precizat 
Arnaud Dussaix, Consultant de Strategie în cadrul eMAG, 
în exclusivitate pe scena Conferinței Progresiv.
De asemenea, grupul Rohlik, cel mai mare retailer online 
de food din Cehia, a anunțat că se va lansa în România 
în prima parte a anului 2022 sub brandul Sezamo și că 
depozitul local este situat în CT Park - București Nord, 
având 10.000 de mp. Acesta va fi dotat inclusiv cu spații 
de depozitare cu temperatură controlată pentru fructe 
și legume proaspete. În oferta Sezamo pentru piața 
locală se regăsesc și carne, pește, lactate și produse de 
panificație, atât branduri internaționale, cât și mărci pri-
vate, în total stocul fiind de 8.000 de produse ce vor fi li-
vrate consumatorilor în decurs de două ore. Tot în prima 
parte a anului 2022 se va lansa în România Everli, unul 

dintre cele mai mari marketplace-uri online de alimente 
din Europa. Fondat în Italia, Everli și-a anunțat decizia de 
expansiune după ce la începutul anului a primit o inves-
tiție de 100 mil. dolari. În perioada următoare, Everli va 
deschide birouri în București și va crea locuri de muncă 
în departamentele de marketing și vânzări. În Europa, 
Everli este partener de livrare rapidă pentru mai multe 
lanțuri de retail, printre care Lidl, Kaufland, Carrefour, și 
oferă acces la un stoc de peste 300.000 de produse.
O altă intrare interesantă pe piața locală este cea a 
Grovy, supermarket online fondat în Germania în 2020. 
Deși nu a anunțat nimic oficial, jucătorul își pregătește 
lansarea, drept dovadă anunțurile de angajare pe piața 
locală postate pe rețelele de socializare. Pe site-ul 
Grovy, România este listată ca a doua țară de extindere, 
după Germania, acolo unde deja livrează peste 2.000 de 
produse alimentare în 10 minute.

Competiția, semn al maturizării?

Cu un focus tot mai mare al aplicațiilor de delivery către 
zona de FMCG, cu mari proiecte lansate în acest an și cu 
cel puțin trei aplicații similare care se vor lansa în 2022, 
piața locală devine una tot mai aglomerată și competiti-
vă. Este o direcție clară spre care se îndreaptă compor-
tamentul de achiziție în următorii ani, lăsând oportuni-
tăți retailerilor, producătorilor și livratorilor să crească 
această piață până în punctul maturizării. Cum se vede 
această competitivitate? „Competiția e binevenită pentru 
că te provoacă să te dezvolți. Sunt tot mai mulți jucători 
în piață care ajută astfel la creșterea industriei, depin-
de însă de poziționarea fiecăruia și ofertă. Clar o să fie 
o competiție mai agresivă, dar nu suntem în punctul în 
care piața este matură și nu ne luptăm pe numărul de 
clienți existenți. Suntem într-o piață care crește și atunci 
lupta pe care o ducem cu toții este să creștem numărul 
de clienți”, spune Andreea Petrișor (foodpanda). 
La rândul său, Alin Șerban (Tazz), consideră că industria 
de food delivery va crește de la un an la altul, pentru ca 
până în 2023 să ajungă la 1,5 miliarde de euro. „Cred că vor 
rămâne în piață doar acele companii care înțeleg cum pot 
face cât mai bine acest lucru uitându-se în primul rând 
la client, apoi la competiție. Va fi o piață foarte aglome-
rată, foarte agresivă, cu foarte multe lucruri care se vor 
întâmpla”. Victor Răcariu (Glovo) consideră că piața de 
delivery din România abia acum începe să se dezvolte. 
„Ne uităm cu mare atenție la ce se întâmplă pe plan 
internațional. În momentul de față, sunt foarte mulți 
jucători la nivel global care au operațiuni în țările de 
lângă România, dar și tot mai mulți care sunt prezenți pe 
plan local, la nivel de oraș, așa încât nu putem spune, 
deocamdată, că industria a atins maturitatea. Vor mai 
trebui să treacă totuși câțiva ani până atunci. Referitor 
la cum vedem noi competiția, putem spune că aceasta 
ajută cu siguranță orice jucător din piață să crească din 
punctul de vedere al businessului, să caute modalități 
de dezvoltare și să inoveze”, încheie acesta. ç
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După un deceniu de activitate pe piața locală, Garom Food, parte a grupu-
lui ceh Gaston, a reușit să devină un business cu rulaje de circa 25 de mi-
lioane de euro și să acopere mare parte din cererea de conserve din Româ-
nia. Pe o piață instabilă, plină de provocări sanitare și economice, Gabriel 
Terinte, Directorul General al companiei, vorbește despre consolidare și 
fidelizarea consumatorului ca obiective pe termen lung. De Simona Popa.

„În vremuri tulburi e important 
să te concentrezi pe consolidarea 
businessului”
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Garom Food a împlinit anul acesta 10 ani 
de existență pe piața locală. Cum a evoluat 
businessul în această perioadă și cum arată 
bilanțul pentru 2021? 
În acest moment, pot spune mulțumit că, în termeni de 
cifră de afaceri, în România am ajuns la aproximativ 25 
de milioane de euro consolidat, iar la nivel de grup la 
aproximativ 200 - 250 de milioane de euro. 
Ca afacere, ne focusăm pe conserve, acesta este de 
altfel core businessul nostru: conservele de pește și 
conservele de legume, sub brandurile Giana și Kaiser 
Franz Josef. Dar portofoliul Garom Food include și 
ulei de măsline sub brandul Kaiser Franz Josef și, la 
nivel de grup, suntem cel mai mare jucător în Europa 
Centrală și de Est pe acest segment, vindem în jur 
de cinci milioane de litri anual. Fiecare companie din 
grup își are zonele foarte bine definite, iar Garom 
Food are ca arie de distribuție România, Bulgaria și 
Republica Moldova. 

Ce rol joacă piața din România raportat la 
restul țărilor din grup și, mai ales, raportat la 
cele pe care Garom Food le acoperă? 
Raportat la businessul Garom Food, România este cea 
mai importantă piață. În Bulgaria mergem în special 
către marii retaileri internaționali, avem distribuitori 
și acolo. Este o țară total diferită din punctul de vede-
re al comerțului, dar este o țară care merită avută în 
vedere atunci când vrei să fii prezent și pe alte piețe 
emergente. Republica Moldova, din păcate, are o le-
gislație foarte greoaie. Sunt foarte multe lucruri care 
nu converg cu legislația europeană și de aici apare o 
adevărată tevatură. 
Dacă ne raportăm la performanța raportată la nivel 
de grup, România este piața cea mai dificilă. Dacă în 
Cehia avem undeva la 70% din piață, în Slovacia cam 
la fel, pe piața locală este foarte greu să ajungi la 
aceste cifre pentru că numai în domeniul conservelor 
de ton sunt peste 300 de branduri monitorizate de 
noi, în timp ce în Cehia concurăm cu patru jucători. 

Care au fost canalele de retail care au susținut 
performanța în acest an și cum v-ați adaptat 
strategia pentru a maximiza vânzările?
Facem ce face orice companie de import export 
distribuție. Spunem că ne-am făcut bine temele și 
activăm pe patru paliere. Principalul palier îl reprezin-
tă retailerii internaționali, undeva la 60-65% din cifra 
de afaceri. Urmează comerțul tradițional cu o cotă de 
20% în total business și HoReCa, unde fluctuațiile au 
fost foarte mari în ultimii doi ani. Și, bineînțeles, avem 
activitatea de export.
Lucrăm în primul rând cu brandurile noastre, care 
sunt foarte cunoscute la nivel european. Pe segmentul 
economic - mediu este brandul Giana și în segmentul 
premium suntem prezenți cu brandul de tradiție în 
Europa, și anume Kaiser Franz Josef. 

Pe lângă brandurile proprii, ce alte mărci se 
mai regăsesc în portofoliul Garom Food?
Pe lângă afacerea de bază, suntem bine reprezentați 
și pe zona de branduri private în categoria de con-
serve de pește. În momentul de față producem marcă 
proprie pentru 80% dintre retailerii internaționali. 
În cazul uleiului de măsline, undeva la 60-70% din 
mărcile private din România sunt acoperite de noi. Și 
pe conserve de legume și fructe sunt foarte multe pro-
iecte. Practic, nu există retailer internațional în acest 
moment cu care să nu avem proiecte de marcă privată. 
La ora actuală, segmentul de private label reprezintă 
20% din businessul nostru în România, restul fiind ge-
nerat atât de brandurile noastre, Giana și Kaiser Franz 
Josef, dar și de businessurile ad-hoc pe care le avem. 
Spre exemplu, suntem distribuitori pentru grupul 
Zwanenberg, care are cel mai important brand mondial 
de conserve de carne, Zwan. Avem și exporturi ad-hoc 
către comunitățile românești. Încercăm să deservim și 
aceste comunități atât cu brandurile noastre, cât și cu 
produse care sunt tradiționale pentru această perioa-
dă, cum ar fi o gamă dedicată de murături și produse 
pentru perioada de post. Acestea merg foarte bine în 
comunitățile românești din Italia și Spania.  

La nivel de portofoliu, care este brandul care 
generează cele mai bune vânzări? 
Giana este fără dubii brandul nostru „tractor”. Este 
un brand care a crescut de la zero în acești zece ani 
de prezență în România și a ajuns să aibă o sonorita-
te. Mai mult, conform Icertias, asociație de cercetare 
de piață din Elveția, brandul Giana a fost declarat 
cel mai important brand de conserve de pește din 
România pentru perioada 2021-2022. În cazul acestui 
brand vorbim despre încredere și spun acest lucru 
pentru că, deși am venit cu alternative mai iefti-
ne din portofoliu pentru clienții din engros-uri sau 
magazinele din TT, ei au rămas fideli acestui brand. 
Am ajuns la aproximativ 400 de SKU-uri pe bran-
dul Giana, cred că am acoperit integral ce se putea 
acoperi pe conserve. Am creat un brand puternic, cu 
adevărat pentru piața din România, și care are poten-
țial de creștere și în perioada următoare. Giana este 
brandul nostru de bătaie pe piața locală pentru că 
achizițiile, mai ales în situația aceasta pandemică, se 
duc pe produse care sunt de primă necesitate și cu 
prețuri care sunt adaptate la piață. Dar, anul acesta, 
spre exemplu, a fost cel mai bun pentru conservele 
de fructe din ultimul deceniu în condițiile în care au 
crescut prețurile. Apetitul a crescut foarte mult nu 
doar pe fructe exotice, ci și pe segmentul de com-
poturi din fructe locale cum sunt cireșele, vișinele, 
prunele, gutuile. Cred că Diaspora a schimbat mult 
mentalitatea de cumpărare. Cel puțin în ultimii doi 
ani, fiecare dintre noi a făcut încercări cu produse de 
nișă care surprinzător au mers. Nu sunt niște „trac-
toare”, dar cred că merită să fie menținute în gamă.
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Pentru că ați amintit de provocări, care sunt 
cele mai importante pe piața pe care activați 
dumneavoastră? 
În primul rând, în acest moment, provocările sunt 
foarte mari pentru că a scăzut mult traficul în super-
marketurile și hypermarketurile amplasate în centrele 
comerciale. Este o problemă majoră și mi se pare că 
aici trebuie intervenit clar din punct de vedere legis-
lativ. Este nevoie de acest certificat verde, dar regle-
mentările trebuie făcute corect. Vânzările sunt afectate 
și, după mult timp, marii câștigători sunt jucătorii care 

operează magazine mici, stradale. În această situație 
pierd cel mai mult produsele premium. Și oricum ob-
servăm o orientare mai mare spre segmentul de primă 
necesitate și probabil că același lucru se va întâmpla 
și în 2022. Un alt element care va afecta dezvoltarea 
comerțului în România este creșterea explozivă a pre-
țurilor la nivel global. Noi importăm produse din 70-80 
de țări în acest moment, nu cred că este la ora actuală 
un furnizor care să nu anunțe creșteri de prețuri deter-
minate de scumpirea materiei prime, a ambalajelor, a 
energiei și a gazului. Iar toate acestea se suprapun cu 
un boom al tarifelor de transport mai ales de pe relația 
Asia. Apoi se adaugă cursul valutar și fluctuația conti-
nuă. Numai la dolar, spre exemplu, am avut creștere de 
2-3% în doar trei zile. Avantajul este că activăm într-o 
categorie în care încă există cerere, cea a produselor 
de primă necesitate. 

Îmi spuneați că importați din aproximativ  
80 de țari. Care este parcursul produselor  
până ajung la raft?
De multe ori am fost întrebat cum se lucrează sau 
unde avem fabrica. „Fabrica” o reprezintă lumea mare. 
Sursele de aprovizionare reprezintă produse de bursă, 
permanent trebuie să fii conectat cu recoltele, trebu-
ie să cunoști absolut toți producătorii mondiali, să îi 
cunoști din punct de vedere calitativ, al acreditărilor 
pe care le au și al trasabilității pentru că aceasta este 
condiția sine qua non de a lucra. Nu lucrăm decât cu 

ActualitateInterviul lunii

companii care sunt acreditate BRC, IFS sau, mai nou, 
BSCI. Piața are fluctuații mari în acest moment, însă 
am ajuns în punctul în care nu mă mai surprinde niciun 
preț. Cumpărăm cantități uriașe și de aici și rezultate-
le pe care le avem. Cumpărăm când trebuie, de unde 
trebuie, aducem la niște prețuri corecte vizavi de piața 
mondială și vindem în România la niște prețuri corecte. 
Companiile din comerț nu câștigă din marje, ci  
din rulaj.

Care credeți că vor fi provocările pentru anul 
2022? Care sunt pilonii care ar putea asigura 
evoluția pozitivă a businessului pe piața 
locală?
2022 va fi un an dificil dacă ne gândim la veniturile 
populației. Piața a fost în creștere în ultimul an, dar 
problema este că veniturile scad, prețurile cresc și nu 
se vor opri aici. Spre exemplu, doar în industria ule-
iului de măsline este o creștere de 30-40% pe recolta 
nouă. La uleiul de floarea soarelui, deși este o recoltă 
foarte bună, prețurile deja s-au majorat cu 40-50% 
față de anul trecut. Toate aceste evoluții de preț sunt 
resimțite de populație. Și chiar dacă există deschidere 
și apetit pentru cumpărare, chiar și pentru produsele 
premium, problema este că românii nu vor mai avea 
bani să cumpere. 
Din punctul meu de vedere, pentru o perioadă de cel 
puțin șase luni vom vedea fluctuații foarte mari de 
prețuri în piață date de cei care încă vând din recoltele 
vechi și cei care intră pe recoltele noi, mai scumpe. 
Cu toții vom fi mai atenți și vom judeca de trei ori 
prețurile înainte de a le lansa în piață și a le modifica. 
Probabil că vom tăia toți din marjele noastre și vom în-
cerca anul acesta să găsim soluții și să așteptăm apele 
mai limpezi care deocamdată nu apar.

La nivel de business, ce așteptări aveți pentru 
2022? Aveți în plan investiții noi pentru  
viitorul apropiat? 
Avem o estimare de creștere moderată, similară cu 
cea din 2021 pe care nu l-am comparat niciodată cu 
2020, ci cu 2019. Suntem pe creștere și era de așteptat 
să încheiem pe un trend ascendent pentru că am avut 
multe lansări de produse, game noi, ne-am concentrat 
și pe produsele de bază. Înapoi la 2022, nu văd un an 
cu creșteri foarte mari. Așa cum spuneam, probabil că 
vor fi la nivelul din acest an, adică până în 10%. Iar anul 
acesta suntem cam la nivelul anului 2020 ca vânzare. 
2022 va fi un an în care vom încerca să ne consolidăm 
businessul foarte bine, încercăm să ne extindem facili-
tățile de stocare, probabil că vom deschide un depo-
zit nou la Iași până la finalul anului următor. Pentru 
moment, nu ne gândim la game noi de produse. Avem 
pe listă foarte multe proiecte, dar le-am pus în stand-
by. În vremuri tulburi este important să îți consolidezi 
businessul și sunt foarte multe lucruri din care putem 
să creștem eficiența businessului actual. ç

2022 va fi un an în 
care vom încerca să ne 
consolidăm businessul 
foarte bine, încercăm să 
ne extindem facilitățile 
de stocare, probabil că 
vom deschide un depozit 
nou la Iași până la finalul 
anului următor.
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Olympus a investit aproape 140 mil. euro în 
Fabrica de Lapte Brașov în zece ani de activitate
Fabrica de Lapte Brașov, o investiție Greenfield 
a producătorului Olympus, a atras în cei zece 
ani de activitate investiții de aproape 140 
mil. euro, afirmă Dimitrios Kelas, Director 
General al unității de producție. Nivelul înalt de 
tehnologizare al fabricii și investițiile susținute 
au transformat Olympus într-un jucător 
important pe piața lactatelor, cu produse 
introduse în premieră în România, fabricate 
local, cu materie primă de la fermieri români.

Au trecut 10 ani de la deschiderea fabricii Olympus din 
județul Brașov. Cum arăta la momentul respectiv piața 
lactatelor și, mai specific, consumatorul român?
Investițiile locale rămân un pilon strategic în dezvoltarea Olympus 
și a Fabricii de Lapte Brașov. Piața lactatelor din România 
înregistrează creșteri anuale, grație tuturor reglementărilor 
și a competiției sporite, și va rămâne în continuare pe o pantă 
ascendentă de dezvoltare. Produsele românești, cu lapte colectat 
de la fermieri români, sunt tot mai căutate de consumatori, iar 
acest lucru nu face decât să ne bucure – Olympus produce lactate 
în perfectă armonie cu natura, cu materie primă colectată de pe 
teritoriul României. La nivel de unitate, Fabrica de Lapte Brașov 
este lider în colectarea laptelui de la fermieri români, având o 
capacitate de recepție de peste 1.000.000 L/zi. 
În 2020 consumul local a crescut, în special pentru produsele 
de bază, ca urmare a schimbărilor survenite în comportamentul 
consumatorilor: aceștia au petrecut mai mult timp în casă și 
au ales să facă stocuri, pentru a scădea frecvența cu care se 
aprovizionau. Trendul se menține și acum pe produsele de 
bază, dar, în cazul nostru, am înregistrat creșteri considerabile 
și în alte categorii, precum laptele de capră, sucul sau ceaiul. 

Ce produse erau realizate la începutul activității fabricii  
și cum s-a modificat între timp oferta?
Printre primele produse fabricate la început se aflau laptele de 
consum, iaurturile naturale, smântâna și telemeaua. Totodată, 
am introdus în premieră pe piața din România iaurtul cu specific 
grecesc, produs local. Doi ani mai târziu, am pus pe piață primele 
iaurturi bio fabricate în România, gamă pe care am completat-o, 
ulterior, cu lapte bio, sana, kefir, iaurt de băut, unt și produse 
speciale pentru copii – 1Bio3. În 2018, ne-am extins portofoliul de 
produse și, în urma unei investiții de peste 20 de milioane de euro 
în linia de producție, am lansat Stragghisto, o nouă rețetă de iaurt 
cu specific grecesc, completând gama existentă. Mai mult, acest 
produs a primit Superior Taste Award din partea International 
Taste Institute, o entitate de prestigiu în evaluarea și certificarea 
produselor alimentare. Distincția primită reprezintă o 
recunoaștere internațională a gustului și a calitatății iaurtului cu 
specific grecesc Stragghisto 2% Olympus. În prezent, ne mândrim 
cu peste 170 de produse în portofoliu, cu o gamă extinsă de 
produse lactate, sucuri naturale, băuturi vegetale și ceaiuri reci.

Cum a influențat existența unei fabrici locale inovațiile  
pe care le-ați adus în piață?
Fabrica de Lapte de la Hălchiu a fost inaugurată în 2011, ca 
urmare a unei investiții Greenfield de peste 55 de milioane 

de euro. Zece ani mai târziu, am ajuns la 139 de milioane de 
euro investiție totală, direcționată de-a lungul timpului în 
echipamente de ultimă generație pentru recepția și procesarea 
laptelui, precum și în tehnologii performante pentru ambalarea 
produselor finite. Nivelul înalt de tehnologizare a fabricii, 
alături de investițiile continue au transformat Olympus într-
un jucător de top pe piața locală, cu produse introduse în 
premieră în România, fabricate local, cu materie primă de la 
fermieri români. Reamintesc aici iaurtul cu specific grecesc, 
Stragghisto, iaurtul bio, iaurtul cu specific grecesc de băut și 
laptele de capră bio, cel din urmă fiind introdus în portofoliul 
nostru chiar anul acesta. 

Sub acest aspect, cât de activ a fost Olympus în a livra noi 
produse pe piața din România în acest an? Ce categorii de 
produse au beneficiat de cele mai multe lansări?
2021 a reprezentat un an important în strategia de consolidare 
a portofoliului de produse Olympus. Anul acesta, am completat 
gama existentă de produse de capră și cu laptele de capră bio, 
după ce, cu un an în urmă, am introdus pe piață sana și kefir 
de capră, produse în România. Celebrăm cei zece ani de reușite 
cu un simbol al încrederii că împreună vom putea construi 
un viitor mai bun, prin lansarea primului lapte ambalat în 
sticlă r-PET, realizată cu până la 35% plastic reciclat, 100% 
reciclabilă. Această lansare vine în continuarea angajamentului 
Olympus pe zona de sustenabilitate. Avem încredere că, 
împreună cu cei care ne aleg produsele, putem face pași buni 
către un viitor cu mai puțin plastic. 

Ce planuri de dezvoltare aveți pentru portofoliul  
de produse din România?
În continuare, planurile noastre includ dezvoltarea și 
consolidarea gamelor existente sub aceeași umbrelă de 
inovație. În 2017, ca parte din strategia de sustenabilitate a 
companiei, am implementat în fabrică reciclarea selectivă și am 
inaugurat propria stație de producție de biogaz, în urma unei 
investiții de 4 milioane de euro. Tehnologia folosită a ajutat 
la reducerea cu până la 40% a gazului metan și la scăderea 
semnificativă a emisiilor de dioxid de carbon ale fabricii. 
Anul acesta, ne-am continuat angajamentul și am introdus 
ambalajul r-PET, cu până la 35% plastic reciclat și 100% 
reciclabil. Ne dorim să dezvoltăm cât mai mult partea de 
sustenabilitate atât în ceea ce privește ambalajele produselor 
noastre, cât și activitatea zilnică a companiei.

Citește interviul integral pe www.revistaprogresiv.ro
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Facelift la magazinul cash&carry 
tradițional 
Deși piața locală este descrisă tot 
mai des drept un câmp deschis 
de luptă, în care o parte impor-
tantă dintre jucători încearcă să 
supraviețuiască, există și retaileri 
care aleg să identifice oportu-
nitățile din piață și pariază pe 
dezvoltare. În această categorie 
se încadrează și CBA Nord-Vest, 
retailer care a investit peste două 
milioane de euro în deschiderea 
celui de-al patrulea cash&carry 
din rețea prin care face pasul 
spre generația nouă de magazine. 
De Alina Dragomir.

Sunt deja câțiva ani buni de 
când retailerii internaționali 
au pus pe hold investițiile 
în expansiune în canalul 
cash&carry, o decizie deloc 

surprinzătoare dacă avem în minte 
cotele de piață în scădere pentru re-
tailul independent. Cu toate acestea, 
potențial există, iar CBA Nord-Vest, 
jucător cu istorie pe acest segment 
de vânzare, a ales să fructifice aceas-
tă oportunitate. „Primul magazin CBA 
C+C a fost deschis în 2013. Acum, la 8 
ani de la acea inaugurare, operăm pa-
tru unități cash&carry, cea mai recen-
tă deschidere fiind în luna octombrie, 
în Cluj-Napoca”, spune Leber Laszlo, 
Director de Vânzări CBA Nord-Vest. 
Decizia de extindere era însă pe 
listă de ceva vreme și a venit ca o 
completare firească a businessului. 
„Din 2010, epicentrul businessului 
nostru este în Satu Mare, unde, pe 
lângă un magazin cash&carry, avem 
și un centru logistic cu o suprafa-
ță de depozitare de 6.500 de metri 
pătrați. Cu timpul, ne-am extins și în 
zona de vest a țării, prin deschiderile 
de magazine cah&carry din Arad și 

Oradea, iar orașul Cluj-Napoca era pe 
radarul nostru pentru că prin poziția 
geografică, noua locație va facilita 
accesul consumatorilor clujeni, pre-
cum și al partenerilor din centrul țării 
la mărfurile comercializate de către 
CBA, răspunzând astfel solicitărilor 
pe care le-am înregistrat în ultimii 
ani. Astfel, putem să ne lărgim aria de 
desfacere în județul Cluj, precum și 
în județele limitrofe”, mai punctează 
reprezentantul CBA C+C. 

Concept adaptat 100% profilului 
de cumpărător 

Chiar dacă vorbim despre un magazin 
cash&carry, antreprenorul din spate-
le businessului CBA Nord-Vest a ales 
să regândească formatul clasic și 
să adapteze conceptul la profilul de 
cumpărător. „Orașul Cluj-Napoca este 
cel mai important oraș după Capitală 
și, deloc surprinzător, nu a atras doar 
atenția noastră, ci și a jucătorilor inter-
naționali. Drept urmare, am gândit un 
spațiu mai modern, care să răspundă 
nevoilor cumpărătorilor noștri. Dincolo 
de design și sortimentație, unde am 
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încercat să venim cu un upgrade, am 
înțeles orientarea spre protejarea me-
diului și avem două stații de încărcare 
pentru mașini electrice”, adaugă Laszlo. 
Iar nevoile cumpărătorilor au cântărit 
mult în dezvoltarea conceptului pen-
tru că, deși la origini vorbim despre 
un magazin cash&carry, CBA C+C se 
adresează și cumpărătorilor persoa-
ne fizice. „Fiind un oraș atipic, încă 
de la început am targetat atragerea 
unui număr mai mare de cumpărători 
finali. Revânzătorii rămân clar pe lista 
noastră de interes și un segment 
extrem de important dacă ne gândim 
la evoluțiile din celelalte magazine pe 
care le operăm, însă primele rezultate 
ne arată că am reușit să trezim inte-
resul clujenilor”, susține executivul. 
Astfel, dacă ne raportăm la bilanțul 
primei luni de funcționare, magazinul 
reușește să atragă zilnic peste 700 
de clienți, marea lor majoritate fiind 
persoane fizice. „În această locație 
avem cel mai mare număr de persoa-
ne fizice. Este o politică asumată, din 
luna ianuarie urmează să pornim pro-
movarea spre segmentul de retaileri”, 
adaugă Leber Laszlo. 

Ce s-a schimbat la capitolul 
sortimentație

Cu o suprafață de vânzare de 1.200 de 
metri pătrați, sortimentația CBA C+C 
Cluj-Napoca a fost construită pornind 
de la rețeta deja testată, punând la 
dispoziția clienților circa 7.000 de 
produse, 70% dintre ele fiind din zona 
alimentelor. Spre deosebire de cele-
lalte unități, magazinul include o zonă 
de legume și fructe, plus un spațiu 
extrem de generos pentru produsele 
cu temperatură controlată. „Este pen-
tru prima dată când am luat decizia 
de a lista legume și fructe și, din nou, 
balanța a fost înclinată de profilul 
cumpărătorului. Există un potențial 
foarte mare pe această categorie și 
pe segmentul de revânzători, însă 
nu suntem încă la acel nivel. Suntem 
adepții teoriei pașilor mărunți și 
prin listarea acestei categorii am 
făcut primul pas. Cât despre zona de 
produse cu temperatură controlată, 
vitrinele pentru produse refrigera-
te măsoară 30 de metri liniari, cele 

pentru produse congelate 25 de metri 
liniari, iar vitrina asistată 15 metri 
liniari”, spune Leber Laszlo. 
Tot la capitolul sortimentație merită 
menționat faptul că a fost acordată o 
atenție deosebită categoriei de băuturi, 
fiind amenajat un raion dedicat cu pes-
te 250 de SKU-uri listate din toate cate-
goriile, dar și un focus mai mare pentru 
produsele premium. În plus, în urma 
experienței pozitive avute în magazinul 
din Satu Mare, CBA C+C Cluj-Napoca 
integrează și un spațiu fast food.  

Atuuri în lupta pentru viitor

Cu o experiență de circa 20 de ani pe 
piața locală de retail, CBA Nord-Vest 
este unul dintre jucătorii cu notori-
etate, operând pe lângă cele patru 
magazine cash&carry și programele 
de franciză CBA și Privat. „Avem în 
jur de 130 de parteneri, număr relativ 
constant prin comparație cu anul tre-
cut. Această deschidere ne ajută însă 
la întărirea brandului și cresc șansele 
de a mări numărul de francizați. Dacă 
până la deschiderea magazinului 
aveam doar 60 de clienți deserviți în 
mare parte doar prin distribuție, în 
momentul de față am depășit pragul 
de 150, iar ținta este să ajungem la 
400-500 în următorii doi ani”, spune 
reprezentantul retailerului. 
Prin ce se diferențiază CBA C+C de 
restul jucătorilor și cum arată strate-
gia de fidelizare? „Am vrut ca produ-
sele cu rulaje să aibă o expunere mai 
bună și în această zonă intră și produ-
sele marcă proprie. Avem în portofoliu 
600 de SKU-uri proprii și notorietatea 
acestora a crescut de la un an la altul, 
lucru care se reflectă și în vânzări. 
Altfel, strategia noastră nu este com-
plicată. Avem deja experiență în piața 
de retail, reușim să oferim diversitate 
prin sortimentație prin importurile 
directe și produsele marcă proprie, 

calitate la nivel de servicii și un preț 
corect. Nu ne-am dorit niciodată să 
intrăm într-un război al prețurilor, însă 
nu de puține ori competitorii noștri 
aleg să opereze cu marje mai mari, 
ceea ce ne ajută să avem prețuri com-
petitive”, explică Leber Laszlo. 
Dacă vorbim despre rezultate, compa-
nia va încheia anul acesta cu un plus 
de 10% fără să luăm în calcul vânzări-
le din Cluj, deși primele luni nu promi-
teau prea mult. „Pentru 2021, ponde-
rea magazinelor CBA C+C este de circa 
60% din cifra de afaceri, iar pentru 
anul viitor estimez că vom ajunge la 
63-65%, creștere susținută de deschi-
derea din Cluj. Însă pentru anul viitor 
ne-am propus să dezvoltăm și divizia 
de trading, de aceea vorbim despre o 
creștere de câteva puncte procentua-
le”, mai spune managerul. 
Cât despre așteptări, în ciuda ame-
nințărilor externe, precum prețurile la 
energie care atrag după sine majorări 
de prețuri și problemele la transpor-
turi care pot bulversa piața, retailerul 
este optimist și estimează că va con-
tinua să fie pe plus cu fiecare canal 
de vânzare (magazine cash&carry, 
distribuție și trading). „Vom continua 
să investim în business pentru că 
suntem de părere că mai e loc de 
creștere. Avem în proiect construcția 
unei depozit nou de 5.000 de metri 
pătrați la Satu Mare și extinderea re-
țelei nu se oprește aici. Vom rămâne 
însă la regiunea care ne-a consacrat”, 
concluzionează Leber Laszlo. ç



22  |  Decembrie 2021

Retail

Asistăm deja de câțiva ani la o dezvoltare accelerată a retailului specializat, iar 
acest fenomen a depășit și granițele Capitalei. Însă și pe acest segment reușita 
este dictată de mai mulți factori. Parte a unei investiții de 1 milion de euro, bă-
căniile Bolloga din județul Cluj sunt un concept multifuncțional, construit în jurul 
ideii de sănătos. De Alina Dragomir. 

Bolloga, un concept de 1 milion 
de euro construit în jurul ideii 
de sănătos

sănătos, dar și pentru că exista cerere din partea 
prietenilor și cunoscuților. „A fost o adevărată provo-
care pentru că e dificil să găsești forță de lucru, dar și 
pentru că a trebuit să studiem foarte atent rețetele și 
să ne delimităm de cum știam noi că se produc pateul și 
zacusca. Treptat, am adăugat și alte produse în zona de 
manufactură, cum ar fi dulcețuri sau brânzeturi”, a mai 
punctat antreprenorul. 

Aventura retailului specializat

De la producție la investiția în retail a mai fost doar un 
pas, iar principala motivație a fost aceea de a asigura 
un loc de desfacere pentru produsele proprii care să 
respecte nivelul lor de cerințe. „Deși sănătos, peștele 
nu este un produs extrem de vândut și nu prea aveam 
piață de desfacere, astfel că am luat decizia de a închide 
cumva cercul. Iar acum, avem două băcănii, un magazin 

Anul trecut, pe vremea aceasta, Ovidiu 
Oltean și soția sa deschideau porțile 
primei băcănii Bolloga, un proiect pe care 
l-au gândit și documentat mai bine de doi 
ani. Însă magazinele sunt o completare a 

businessului care a prins contur în urma cu șapte ani. 
„În 2013 am renunțat la joburile noastre și am ales să 
dezvoltăm o afacere proprie. Cu o investiție de 700.000 
de euro, susținută prin fonduri europene și proprii, în 
2015 am pus în funcțiune ferma de păstrăv din satul clu-
jean Bologa, la poalele Muntelui Vlădeasa”, povestește 
fondatorul businessului. 
Și chiar dacă dezvoltarea nu a fost una lipsită de provo-
cări, cei doi antreprenori au rămas fideli dorinței de a 
construi o afacere sustenabilă pentru generația viitoare. 
Astfel, după ce au obținut certificarea ecologică pentru 
păstrăvărie, au demarat zona de producție impulsio-
nați atât de dorința de a da diverse forme unui produs 
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mamele cu copii mici, care sunt publicul nostru țintă, 
avem și clienți care încearcă să-și schimbe stilul de via-
ță și se orientează spre produse sănătoase, dar și clienți 
cu nevoi speciale, cum ar fi produsele fără lactoză sau 
gluten”, adaugă acesta. Chiar dacă sortimentația a cres-
cut, produsele din pește Bolloga sunt vedetele băcănii-
lor, fiind motorul la capitolul vânzări. „Dacă ar trebui să 
facem un top, ordinea este zacusca de păstrăv, pateul 
de păstrăv, icrele de pastrăv, caviarul, toate produse din 
portofoliul propriu ”, spune Ovidiu Oltean.  

2022, încă un pas spre pragul de vânzări  
de 1 milion de euro 

Când vine vorba despre rezultate, antreprenorul spune 
că este mulțumit de evoluția businessului, punctând 
însă faptul că „afacerea a fost gândită pe termen lung, 
astfel că despre rentabilitate și profitabilitate putem 
vorbi peste câțiva ani.” 
Cu toate acestea, deși încă la început de drum, cele 
două băcănii atrag zilnic în jur de 150-160 de clienți, iar 
valoarea medie a bonului de cumpărături se ridică la 150 
de lei. Acestora li se adaugă și vânzările din online, unde 
coșul de cumpărături este dublu față de magazinele 
fizice. „Online-ul este un canal în creștere. Acum avem 
în medie 10 comenzi pe zi, însă valoarea coșului nu este 
deloc de neglijat”, punctează antreprenorul. 
Astfel, businessul Bolloga va atinge anul acesta pragul 
de vânzări de 900.000 de euro, iar targetul pentru anul 
următor este să rămână pe trend ascendent. În plus, 
dacă 2021 a fost anul investițiilor, 2022 va fi un an de 
consolidare și așezare. „Nu vom mai avea alte deschideri 
în perioada următoare pentru că orice fel de extindere 
vine la pachet cu o oarecare lipsă de concentrare și 
lucrurile tind să scape puțin de sub control, iar noi nu 
ne dorim acest lucru.” 
Cât despre viitor, Ovidiu Oltean este încrezător și se 
bazează pe faptul că modelul de business pe care l-au 
construit este unul sustenabil și cu potențial pe termen 
lung. „Oamenii au început să aprecieze mai mult produ-
sele locale și sănătoase, caută activ produse de calitate 
și atunci noi putem doar să fructificăm acest trend care 
se potrivește perfect profilului nostru. Am avut și pie-
dici, însă încercăm să privim partea plină a paharului”, 
concluzionează fondatorul Bolloga. ç

online, totul pentru a ne asigura pentru a ne asigura că 
deținem 100% controlul calității pe lanțul de aprovizio-
nare către client”, spune Ovidiu Oltean. 
Prima băcănie a fost deschisă în octombrie anul trecut, 
într-o zonă a Clujului de unde veneau cele mai multe co-
menzi pentru păstrăv și, pentru că și-au dorit un spațiu 
modern, demn pentru a concura cu conceptele europe-
ne de retail și investiția a fost pe măsură, bugetul ridi-
cându-se la 120.000 de euro pentru un spațiu de 80 de 
metri pătrați. În plus, pe lângă spațiul de comercializare 
a produselor, băcănia include și o zonă de restaurant, 
unde se servesc mâncăruri preparate din ingredientele 
aflate la vânzare. „Aceasta era cea mai bună modalitate 
pentru a ne face cunoscute produsele. În plus, odată 
intrați în băcănie, cumpărătorii pun și câteva produse în 
coș”, susține antreprenorul. 
Pentru cea de-a doua băcănie însă, cei doi antreprenori 
au ales să renunțe la zona de restaurant în favoarea 
zonei de feliere, vidare și pregătire a produselor pentru 
livrările la domiciliu. „Am vrut să acoperim cei doi poli 
importanți ai orașului Cluj-Napoca, tocmai de aceea și 
timpul relativ scurt între cele două deschideri. Acum ne 
putem concentra pe consolidare”, spune Ovidiu Oltean. 

Produse bio și locale 

Acestea sunt atributele care definesc sortimentația 
celor două băcănii. În plus, un alt aspect extrem de im-
portant este faptul că toate produsele listate au trecut 
mai întâi prin filtrul celor doi antreprenori. „Selecția 
gamei de produse a fost un proces extrem de important 
pentru că noi mizăm pe calitate și atunci trebuia să ne 
asigurăm că fiecare produs de pe raftul băcăniei este 
în linie cu ceea ce noi căutăm. Au fost producători cu 
care am demarat discuțiile în urmă cu doi ani pentru că 
am fost foarte riguroși. Am vrut să degustăm produsele, 
să facem probe de laborator pentru produse, iar acolo 
unde ușile ne-au fost deschise am făcut chiar vizite de 
fabrică”, precizează antreprenorul. 
Pe rafturile băcăniei sunt listate în jur de 500 de SKU-uri, 
din categorii diverse: brânzeturi, lactate, produse de 
băcănie, produse vegetale, dulcețuri și conserve de le-
gume, paste, dar și produse din carne și mezeluri. „Inițial 
ne-am dorit să acoperim un coș de cumpărături complet 
pentru o gospodină, însă ne-am adaptat și am răspuns 
pozitiv nevoilor clienților noștri. Pentru că pe lângă 
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După liniile de cod rămân produse fizice 
care trebuie gestionate ca atare. Potrivit 
unui studiu al companiei de supply chain 
Logiwa, 50% dintre managerii din retail cu 
putere de decizie din SUA spun că evaluă-

rile greșite ale stocurilor i-au împiedicat să vândă la preț 
întreg. Astfel, nu este o surpriză că retailerii sunt în mod 
special interesați de inovații care ajută la reducerea 
costurilor în ceea ce privește managementul stocurilor. 
Iată câteva dintre cele mai importante tendințe de care 
retailerii trebuie să țină cont pentru a fluidiza întreg 
procesul operațional.

Alegerea predictivă prin inteligența artificială

Imaginați-vă un depozit care alege produsele înainte de 
a primi comenzi efective. În prezent, acest lucru este pe 
deplin posibil. Datorită inteligenței artificiale, sistemele 

avansate folosesc date încă nestructurate pentru a re-
cunoaște modele și interdependențe și pentru a prezice 
comportamentul consumatorului. Acestea pot iniția 
în mod eficient procesul de pregătire a comenzii chiar 
înainte ca respectiva comanda să fie finalizată. Astăzi, 
variabile precum vremea, sezonul și campaniile de 
marketing pot determina prognoze aproape perfecte în 
ceea ce privește comenzile venite de la clienți. O astfel 
de soluție este Shelf Engine, sistem ce revoluționează 
modul în care retailerii cumpără produse perisabile. 
Acesta generează comenzi precise pentru magazine prin 
previziunea inteligentă a operațiunilor, bazându-se pe 
învățarea automată și pe modele predictive. Tehnologia 
este atât de precisă încât Shelf Engine chiar promite să 
cumpere înapoi ceea ce nu se vinde. Având în vedere 
că alimente în valoare de 50 de miliarde de euro sunt 
irosite anual, risipa de alimente este una dintre cele mai 
mari probleme pentru retailerii FMCG, scăzând marjele 

Retail

Inovații și tendințe în 
gestionarea stocurilor

Dincolo de întelegerea shopperilor, promoții sau programele care să atragă consumatorii, 
retailerii trebuie să asigure o bună funcționare a structurilor „nevăzute”, așa cum ar fi sto-
curile. Importanța tot mai mare a e-commerce-ului reprezintă o nouă provocare în acest 
sens, dar aduce și multe posibilități, pentru că start-up-urile gândite încă de la început 
pentru a funcționa într-un mediu online sunt printre cele mai inovatoare. 
De Bogdan Angheluță.

Tehnologii în retail
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de profit, fiind în același timp extrem de dăunătoare 
pentru mediu. Un alt exemplu este Toolio, care lucrează 
cu retaileri pentru a ține evidența stocurilor. Făcând 
totul disponibil în cloud, Toolio revoluționează partea 
din spate a lanțului de aprovizionare cu amănuntul, un 
element esențial al procesului care nu a ajuns încă la ni-
velul de inovație din front-end. Pe de altă parte, Ocado, 
un supermarket online britanic, folosește roboți pentru 
a naviga prin depozite și pentru a-și gestiona inventarul 
cu o eficiență crescută. Cu toate acestea, există unele 
produse, cum ar fi fructele proaspete, care se dovedesc 
prea dificil de manipulat pentru mașinile sale. Pentru a 
acoperi și această zonă, mai multe start-up-uri experi-
mentează cu roboți care folosesc inteligența artificială 
pentru a urmări și a învăța de la oameni.

Importanța soluțiilor de gestionare a 
inventarului omnicanal

Retailul omnicanal ridică noi provocări. Într-un mediu 
concret, rapiditatea schimbului face gestionarea stocu-
rilor simplă: clientul pleacă cu articolul din magazin, iar 
acesta trece de la un proprietar la altul, fiind o tran-
zacție ușor de înregistrat. În cazul e-commerce-ului, lu-
crurile sunt ceva mai complicate, pentru că atunci când 
un client cumpără un articol printr-un canal online, din 
punct de vedere tehnic este al lui, însă până la momen-
tul livrării efective articolul face parte în continuare 
din inventarul retailerului (mai ales în situații în care se 
alege o variantă precum plata ramburs). În cazul unui 
inventar răspândit în mai multe locații și a vânzărilor 
efectuate în magazin, online sau chiar și alte canale, 
datele conflictuale devin o problemă. Aici, o soluție 
integrată de gestionare a depozitelor, de gestionare 
a stocurilor și a punctelor de vânzare poate asigura 
corectitudinea datelor.

Creșterea personalizării și impactul acesteia 
asupra controlului inventarului

Personalizarea e-commerce-ului se referă la recu-
noașterea obiceiurilor de cumpărare ale clienților, 
direcționarea acestora către produse noi și crearea 
unei experiențe fără probleme, bazată pe activitatea 
anterioară a consumatorilor. Amazon este poate cel mai 
bun exemplu atunci când vorbim de o implementare 
de succes: potrivit unui raport McKinsey, algoritmul de 
recomandare aduce 35% din vânzările retailerului online. 
Brandurile care folosesc informații despre clienți pentru 
a sugera produse suplimentare își pot crește semnifica-
tiv vânzările, dar acest lucru necesită un sistem adecvat 
de gestionare a stocurilor. Determinarea nivelurilor 
stocurilor este deja un act dificil de echilibrare între 
prevenirea epuizării stocurilor și reducerea costuri-
lor de transport prin definirea cantității stocurilor de 
siguranță, a punctelor de recomandare a stocurilor sau 
a vitezei de rotație a stocurilor. Introducând o nouă 
variabilă, cum ar fi un motor de recomandare, procesul 
devine și mai complicat. Analiza în timp real sau în flux 
este o modalitate prin care retailerii pot facilita aceas-
tă trecere către personalizare. De asemenea, va ajuta 
companiile care proiectează strategii de gestionare a 
datelor despre produse în jurul conversațiilor online ale 
clienților despre marca lor.

Gestionarea eficientizată a inventarului returnat

Consumatorii returnează aproximativ 20-30% din bunurile 
pe care le cumpără online, în timp ce procentajul este 
de doar 8,89% la bunurile cumpărate din magazinele 
fizice. Pe de altă parte, aproximativ 49% dintre retaileri 
oferă transport gratuit la retur. Având în vedere impor-
tanța tot mai mare a canalului online, cum pot retailerii 
să gestioneze afluxul tot mai mare de comenzi de retur? 
Un răspuns este implementarea unui WMS (warehouse 
management system) care are rolul de a simplifica întreg 
procesul, inclusiv gestionarea inventarului returnat în 
consecință. De exemplu, un produs returnat nedeteriorat 
ar trebui să treacă înapoi în inventar, unde poate fi vândut 
altcuiva. Politica de returnare, cu ajutorul sistemului po-
trivit, urmărește tot acest traseu, asigurând integritatea 
stocului și a produselor care sunt puse din nou la vânzare.
Gestionarea corectă a stocurilor menține costurile 
scăzute, marjele ridicate și bunurile protejate. Desigur, 
procesele de inventar trebuie să corespundă tendințe-
lor actuale în preferințele consumatorilor. Pe măsură ce 
retailul trece de la un singur canal la omnicanal, cumpă-
răturile devin o experiență captivantă. Modul în care este 
gestionat inventarul trebuie să se schimbe, de asemenea. 
Studiind concepte noi, adaptându-se la tendințele emer-
gente și înțelegând noile tehnologii, retailerii pot adopta 
cu ușurință soluțiile potrivite de gestionare a depozitelor 
sau a stocurilor, asigurându-se astfel că efortul financiar 
este minim, iar satisfacția consumatorilor la nivel înalt. ç
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Promo corner

o vacanță de familie sau o vilă de vacanță pentru toți 
prietenii.
Belonging: participi pentru impactul social – atunci 
când campania are o componentă socială. La fiecare 
produs cumpărat, se donează 1 leu, se plantează un 
copac. E un gest pe care vrei să-l faci și tu, dar logistic e 
mai ușor să cumperi produsul și să înregistrezi achiziția.
Security: E foarte simplu să te înscrii - trimiți o poză pe 
whatsapp sau un SMS. Este simplu, fără bătăi de cap. 
Control: E un mecanism clar și probabil ai beneficii ga-
rantate. Cumperi în valoare de X lei și primești cadou un 
alt produs de Y lei. Niciun risc, e totul clar și ferm. 
Recognition: Participi pentru că este o campanie de-
rulată de un brand care e special pentru tine. Poate e 
brandul tău preferat dintr-o categorie sau poate face 
foarte rar promoții sau oferă ceva deosebit.
Power: Este un premiu mare în joc. Pentru ceva mai mic 
sau mai puțin relevant, nu ai participa, ci doar pentru 
cel mai bun – poate e o mașină, o vacanță exotică - ceva 
la superlativ. 
Vitality: Aduce adrenalină sau lucrurile se întâmplă re-
pede. Afli pe loc dacă ai câștigat. Învârți roata norocului 

Cum poți maximiza șansele 
pentru o campanie promoțională 
de impact?

Într-o piață în care brandurile se întrec în campanii promoționale, cum ne 
creștem șansele să avem un proiect grozav? Succesul unei campanii de 
comunicare ține în primul rând de motivația consumatorului și de felul în 
care reușești să comunici relevant. De Ioana Mucenic, CEO Minio Studio.

Am peste 15 ani de experiență în marketing 
și comunicare, am lucrat mii de campa-
nii promoționale în țară și pe piețele din 
regiune. Orice decizie iau, pornește de la 
consumator și motivația acestuia. 

De ce participă oamenii la promoții? Ca să câștige 
premii, nu? Motivațiile umane sunt mai sofisticate decât 
atât și pentru că oamenii nu iau decizii pur raționale. 
Și la o promoție folosesc aceeași metodologie ca în 
procesele de branding – realizez un user persona, un 
profil al consumatorului meu participant la promoție. 
Pe baza acestora identific motivația sa fundamentală, 
iar aceasta mă va ghida să iau deciziile cu intenție și cu 
impact. Iată cele 8 motivații fundamentale și aplicarea 
lor în promoție.
Joy: participă pentru că este distractiv. Poate integrezi 
un joc sau o experiență aparte de a primi premiul (eg 
printr-un vending machine). Orice ar fi, e amuzant și vrei 
să încerci pentru experiența în sine, nu neapărat pentru 
că o să câștigi.
Conviviality: de premiul tău beneficiază mai multe 
persoane. Câștigi și tu și un prieten. Sau poți câștiga 
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socială, și desigur, poți combina aceste mecanisme pen-
tru un impact mai mare. 
Toată lumea vs. target bine definit
Există tendința de a fi generici, să nu excludem pe 
nimeni pentru că oricine poate să cumpere. Însă nu este 
niciodată adevărat în marketing. Apa este pentru toată 
lumea, dar apa Evian nu. Chiar și în goana după vânzări, 
trebuie să ne amintim cine e consumatorul nostru și să 
construim mesaje pentru el. Să nu încercăm să fugărim 
toți iepurii, căci nu vom prinde niciunul. Scopul este să 
fim cât mai relevanți pentru consumatorii noștri, nu 
pentru oricine intră în magazin.  
Înscriere online vs. SMS
„Cred că am avut puține înscrieri pentru că am făcut 
doar SMS. Sau doar website.” Aud des aceste lucruri de 
la clienți. Modalitate de înscriere trebuie corelată cu 
publicul și cu motivația. Dacă ai un public tânăr, urban, 
cu motivație pe distracție sau vitalitate, ai șanse mici 
să înscrie bonul prin SMS. Mai degrabă pe un chatbot. 
Dacă ai un public matur, educat, cu motivație pe putere, 
oferă ambele opțiuni. Dacă ai un public cu motivație pe 
reputație, oferă un website spectaculos. 
Premii multe și mici vs. un premiu mare
Dacă ar exista un răspuns universal valabil, toată lumea 
ar face la fel. Succesul unei promoții nu ține doar de 
premiu, ci de tot ecosistemul din jurul său. Varianta în 
care oferi mii de premii - și mici obiecte promoționale 
inutile și premii de mii de euro - are o tentă de dispera-
re și oamenii nu rețin atât de multe lucruri. Răspunsul 
ține mereu de consumator – ce e relevant pentru el și 
motivația lui preponderentă? Am remarcat că, în ultime-
le campanii pe care le-am derulat, a existat o apetență 
crescută pentru un singur tip de premiu de valoare 
medie (100-200 de euro), în cantități mai mari. 
Experiențe vs. obiecte vs. bani
Nu oferim vacanțe pentru că trăim în era Covid? Sau 
oferim vacanțe pentru că oamenii abia le asteaptă? Dăm 
vouchere să își cumpere orice vor sau dăm un aspirator 
performant? Răspunsul e mereu la consumator și moti-
vația sa. Dacă ai un public matur, de tip gospodină, nu o 
să fie entuziasmat de o bucătărie nouă, e puțin probabil 
să vrea să-și dea casa peste cap – ci e mai plauzibil un 
voucher de electrocasnice să schimbe ce s-a mai înve-
chit. Dacă publicul tău e format din femei care jonglează 
între casă, copii, carieră, nu le da un obiect pe care și 
l-ar putea lua și ele. Ori e ceva scump, aspirațional, spre 
exemplu un Thermomix, ori e o pauză care se concreti-
zează printr-o vacanță.  

Succesul unei campanii de comunicare ține de felul în 
care reușești să comunici relevant către consumatorul 
tău. Deci planifică-ți campania promoțională pornind de 
la consumator, nu de la premiu, mecanică, trenduri sau 
ce face competiția. 

Dacă vrei să implementăm împreună campanii promoționale  
de impact, îmi poți scrie la ioana.mucenic@minio.ro 

și vezi chiar atunci ce primești. Este un mecanism nou și 
ești curios să încerci. Este despre viteză, independență, 
explorare. 
Nu încerca să răspunzi tuturor motivațiilor, pentru că, 
încercând să-i mulțumești pe toți, vei fi prea generic. 
Încearcă să-ți construiești campania pe o singură moti-
vație fundamentală și construiește cu curaj în jurul ei. 
Produs vs. premii
Este esențial să stabilim unde cade accentul comunică-
rii: este o campanie despre premii sau despre produsele 
tale? Orice decizi, mergi până la capăt. 
n Dacă focusul e pe premii, atunci fă spectacol în jurul 
lor. Poți să folosești imagini diferite în comunicare, poți 
face o ședință foto dedicată, cu produsele participante 
alături de premiu. Creează un context pentru premii și 
produse, nu folosi doar imaginile decupate și folosite 
în vizualul principal. Asigură-te că prezinți premiile în 
moduri diferite și atractive. Anunță pe măsură ce ai 
câștigători, chiar și pentru premiile mai mici. Postează 
mesajele de mulțumire ale câștigătorilor.
n Dacă focusul e pe produs, creează conceptul creativ în 
jurul acestuia și dezvoltă conținut dedicat. Premiile vor 
fi în secundar, în prim-plan va fi conexiunea ta emoțio-
nală cu consumatorul. KFC face foarte bine promoții de 
acest tip, în care oferta se pliază perfect pe lifestyle-ul 
consumatorilor.  
Conținut variat vs. mesaj repetitiv
Avem un vizual de campanie. Îl repetăm identic pe toate 
mediile ca oamenii să-l țină minte, sau avem execuții 
diferite?
n În magazin, repetarea mesajului are sens, pentru că nu 
știi în ce punct vei capta atenția shopperului. Deci ar trebui 
să fii consistent și să folosești aceleași elemente vizuale.
n Online, repetarea aceluiași vizual de 3-4 ori creează 
“blindness” – utilizatorul efectiv nu-l mai vede. De ace-
ea, majoritatea campaniior au un pattern – un interes 
mare în primele zile și apoi o reducere treptată a ratei 
de click și a numărului de înscrieri. Ca să contracarăm 
acest efect, ne trebuie conținut. Ce înseamnă asta? 
Producții video corelate cu conceptul creativ al cam-
paniei, vizualuri diferite, gifuri sau animații. Spune-ți 
mesajul în moduri diferite, desigur, unitare vizual și sub 
același narativ, dar nu repetând obsesiv același vizual 
pe toate formatele digitale. 
Din campaniile pe care le-am derulat, pot spune că 
diversitatea vizuală și a mesajelor, sub aceeași umbrelă 
de comunicare, a dat cele mai bune rezultate. 
Premii vs. alte tipuri de incentivări 
Primul gând cu privire la promoții este legat de premii. 
Dar mai sunt și alte opțiuni. Poți oferi vouchere sau 
coduri de reducere, produse complementare oferite pe 
loc, campanii de testare de produse cu money-back-gu-
aranteed, campaniile de cash-back, pachete promoți-
onale, poți să oferi samplinguri la livrările online sau 
să demarezi campanii de loialitate cu premii garantate. 
De asemenea, poți avea campanii cu componentă de 
CSR – o parte din profit mergând automat spre o cauză 





251,09 lei

Magazinul online operat de retailerul Auchan își adjudecă din nou titlul de cea mai accesibilă platformă online, 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 24 de produse de bază 
disponibile în cele patru platforme online incluse în analiză a fost, în luna noiembrie, de 236,09 lei. Auchan.ro rămâne cel 
mai ieftin magazin online și dacă luăm în calcul costul de transport. 
Următorul retailer clasat în topul celor mai ieftine magazine online, cu transport inclus, este mega-image.ro, cu o valoare 
a coșului de cumpărături de 252,19 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 cu 
transport inclus pentru 24 produse 

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

în luna noiembrie

timpul mediu petrecut la cumpărături 
pe plaformele online în ziua efectuării 

achizițiilor

9 minute

auchan.ro

magazinul cu cele mai multe 
produse cu prețul cel mai mic în ziua 
efectuării cumpărăturilor (17 produse 

din totalul de 30 aflate pe listă)

aflat la promoție în luna noiembrie,  
pe carrefour.ro

1 produs

Shopping basket



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

Produse alimentare de marcă

Pâine Vel Pitar Boierească 
albă, feliată 700 g 7,89 8,49 7,65 7,89

Făină de grâu Băneasa, categ. 
000, pungă de hârtie 1 kg 4,80 4,81 4,20 4,89

Zahăr Mărgăritar Cristal, pungă 
de hârtie 1 kg 3,29 3,01 3,00 3,28

Mălai Panzani 3 minute 0,5 kg 6,00 6,19 5,30 6,07

Orez Deroni Camolino 1 kg 7,89 (preț în afara  
promoției 8,79) 8,79 8,65 8,79

Ouă free range Toneli 30 buc. 19,99 19,84 21,00 N/A
Lapte Zuzu, 3,5% grăsime,  
cutie carton 1 l 5,99 5,69 5,65 6,04

Unt de masă Albalact  
65% grăsime 200 g 8,39 7,99 8,20 8,44

Ulei de floarea-soarelui 
Unisol, PET 1 l 8,89 8,89 8,60 9,40

Apă minerală necarbogazoasă 
Aqua Carpatica, PET 2 l 3,49 3,39 2,70 3,39

Băutură răcoritoare  
Coca-Cola, PET 2,5l 5,99 6,29 N/A 6,56

Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 1 l 3,99 4,71 4,30 4,35
Vin Cotnari Eticheta Galbenă 1,5 l 15,60 16,17 15,60 N/A
Cafea măcinată Jacobs 
Kronung Alintaroma verde 500 g 19,99 25,25 19,90 22,59

Iaurt Danone natural,  
3,5% grăsime 130 g 1,05 1,08 1,05 1,13

Tabletă de ciocolată  
Milka Lapte 100 g 4,39 3,69 4,15 4,17

Telemea de vacă Hochland 350 g 11,49 11,49 11,20 11,55
Cașcaval de Sendviș Delaco 350 g 13,80 13,93 13,80 14,09
Pui Familist Agricola 1 kg 12,49 N/A 12,90 11,99
Salam Săsesc Mini Cris-Tim 350 g N/A 13,80 15,90 16,29
Mazăre congelată Edenia 1 kg 13,30 N/A 12,70 14,10
Produse nealimentare de 
marcă
Pastă de dinți Colgate 
Maximum Cavity Protection

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

Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g 4,43 2,99 2,85 3,66
Deodorant Dove Original 150 ml 14,48 14,69 14,48 11,99
Șampon Head&Shoulders 
Classic 400 ml 23,49 24,43 24,90 27,09

Hârtie igienică Zewa De Luxe 3 
straturi, Piersică sau Mușețel

10 sau 8  
+2 role 19,89 16,10 18,90 20,92

Detergent capsule Ariel 
Mountain Spring/ Color3in1 15 buc. 25,90 25,68 21,86 25,69

Balsam de rufe Lenor Spring 1,9 l 14,40 14,59 14,40 14,90
Detergent de vase Fairy Lemon 
Activ Foam 800 ml 7,90 8,99 7,90 9,99

Soluție curățare  
Sano Forte Plus 750 ml 14,95 14,89 14,80 14,19

Cost transport 19,99 15,00 15,00 0,00
TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI - 
fără transport 311,34 303,51 314,19 301,13

TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI -  
cu transport 331,33 318,51 329,19 301,13*

valoarea coșului de 
cumpărături pe carrefour.ro, al 
doilea cel mai ieftin magazin 

online în luna noiembrie dacă 
nu luăm costul de transport 

în calcul

243,97 lei

numărul total al 
situațiilor de produse not 
available pe platformele 

online monitorizate

6

29 noiembrie 2021

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

* Transport gratuit la achiziții cu valoare de peste 200 de lei.
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Campanie de comunicare de la Edenia
Lansată în luna noiembrie a aces-
tui an, ultima campanie semnată 
Edenia – „Campionii știu ce mănâncă! 
Cu Edenia și tu știi!” face parte din 
proiectul Romania for Gold, denu-
mirea sub care s-a lansat, la înce-
putul lui 2021, parteneriatul dintre 

Edenia și Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Din rolul de lider pe piața 
alimentelor congelate, dar și cel de membru al familiei olimpice, Edenia 
aduce în atenția publicului, prin intermediul platformei Romania for Gold, 
importanța nutriției în sport și în viață. În prim-planul campaniei se află 
prietenia dintre doi sportivi cu care România se mândrește: Robert Glință 
și David Popovici, cei doi înotători care ne-au ținut cu sufletul la gură în 
timpul Jocurilor Olimpice. Robert Glință, campion european la 100 de me-
tri spate și câștigătorul locului 8 în finala olimpică la 100 de metri spate 
din acest an reprezintă imaginea Romania for Gold încă din 2019. Lui i s-a 
alăturat din această toamnă și David Popovici, copilul minune al înotului 
românesc, multiplu campion European. 

Promoții/Campanii/Lansări

Nuanțe noi Loncolor 
Expert Oil Fusion

Începând cu această toamnă, 
gama de produse pentru co-
lorarea părului – fără amoniac 
– Loncolor Expert Oil Fusion și-a 
îmbogățit paleta cu opt nuanțe 
noi, care aduc un plus de actu-
alitate gamei. În plus, în gama 
Expert producătorul a adăugat 
și un nou decolorant cremă fără 
amoniac care permite deschide-
rea/decolorarea părului cu până 
la șapte tonuri.
Noile produse sunt disponibi-
le atât în rețelele comerțului 
modern, cât și la punctele de 
vânzare ale comerțului tradi-
țional, începând cu data de 15 
noiembrie 2021.

O nouă  
campanie Henkel
În prezent, lucru-
rile cu adevărat 
importante în 
viață ne scapă 
din vedere. E mo-
mentul să schim-
băm acest lucru. 
Pur și Somat, 
branduri din por-
tofoliul Henkel, își propun prin 
campania Momente Împreună să 
aducă fericire familiilor defavori-
zate din Brașov. 
În luna decembrie cele două 
branduri vor susține Fundația 
Bucuria Darului donând 35.000 
lei pentru sprijinirea proiectu-
lui acestei entități, respectiv 
„Cantina Mulțumesc”, ce pune 
la dispoziția oamenilor nevoiași 
o masă caldă pe zi sau produ-
se pentru gătit în zona Brașov, 
România. Consumatorii pot con-
tribui la această cauză achizițio-
nând produse Pur și Somat.

Relansare hârtie igienică umedă Zewa
Brandul Zewa, lider de piață pe segmen-
tul hârtie igienică și batiste din hârtie 
(conform Retail Audit Nielsen), relan-
sează gama de hârtie igienică umedă, 
disponibilă în cinci variante a câte 
42 bucăți pe pachet: Zewa Sensitive, 
Kids, Natural Camomile, Natural Aloe 
și Almond Milk. Noua hârtie igienică 
umedă Zewa se dizolvă de până la două 

ori mai rapid față de versiunea anterioară și poate fi aruncată în siguran-
ță în toaletă, împreună cu hârtia igienică uscată. La fel ca și până acum, 
aceasta este creată din fibre 100% de origine naturală, nu conține plastic 
și este biodegradabilă. În plus, noile produse sunt disponibile într-un 
ambalaj reciclabil. Hârtia igienică umedă Zewa se adresează în primul 
rând targetului feminin. 

O nouă identitate vizuală pentru Rhein Extra
Rhein Extra, Furnizor al Casei Regale a 
României din 1904, este vinul spumant 
produs fără întrerupere din 1892 la 
Pivnițele Rhein & CIE Azuga 1892, crama 
de vinuri spumante cu cea mai îndelun-
gată istorie din România. Noua identitate 
vizuală Rhein Extra realizată de către o 

agenție celebră de design din Paris, a avut ca sursă de inspirație istoria 
mărcii, elementele clasice specifice stilului „Art Nouveau”, de la sfârșitul 
secolului XIX și ȋnceputul secolului XX, perioadă cunoscută drept „La Belle 
Epoque”. Logo-ul Rhein Extra, include simboluri regale, ghirlande delica-
te de crini ȋn culori pastelate și accente de auriu prezente pe etichetă, 
conturând o imagine rafinată și actuală, armonizată perfect cu povestea 
brandului, dar și cu prospețimea, perlajul fin și notele florale discrete ale 
acestui vin spumant. Pentru a le oferi consumatorilor oportunitatea de 
a se conecta pe deplin cu brandul, istoria sa și a Pivnițelor Rhein & CIE 
Azuga 1892 este expusă pe etichetă. 



CE DATE ÎȚI FURNIZĂM

Dacă ești interesat să ai la dispoziție un instrument online complex de analiză si 
corelare a informațiilor despre universul de retail din România, atunci te așteptăm 

pe www.universulderetail.ro

Proiect online marca

Aplicație online care oferă situația actualizată a magazinelor 
din rețelele internaționale (IKA) și locale (LKA)

Susținut de:
Partener principal

Parteneri

Repartizarea geografică a magazinelor în  funcție de canal de vânzare, suprafață de vânzare
și dată de deschidere.

Evoluția numărului de magazine pe tip de canal de vânzare și a numărului 
de magazine nou deschise pe fiecare tip de canal de vânzare.

Informații despre magazine: adresă, format, suprafață de vânzare, data de 
deschidere.

Informații financiare: cifră de afaceri, profit, număr de 
magazine deținute și număr de angajați.

Partener sustenabil
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Strategii de piață

Eisberg România, cel mai important producător de salate fresh convenience pe piața 
locală, va încheia anul acesta cu un avans de 20% al afacerilor, având în derulare 
investiții de peste 6 milioane de euro și planuri de extindere a portofoliului. Această 
strategie ar putea reprezenta atuul pentru creșterea businessului și în 2022, consi-
deră Nicoleta Scarlat, Manager Vânzări Eisberg România. De Simona Popa.

Cum își asigură Eisberg România 
un teren sănătos de creștere 
pentru 2022

Suntem la finalul anului 2021. Cum arată 
bilanțul financiar al companiei și cum a variat 
ponderea retailului în total business?
Pentru acest an, estimăm un plus de 20% pentru cifra 
de afaceri față de 2020, când am ajuns la aproape 53 de 
milioane de lei. Dacă ne raportăm la volumele vândute, 
creșterea este tot de 20% față de 2020. Profitabilitatea 
nu a crescut însă în același ritm cu cifra de afaceri, 
deoarece sunt încă sectoare care nu funcționează la 
capacitate normală, cum este HoReCa. În acest moment, 
aproximativ jumătate din activitatea noastră este ge-
nerată de sectorul de retail, dar există variații de +/-5% 
între retail, HoReCa și sistemele gastronomice. 

În contextul creșterii importanței retailului, ce 
noi parteneriate targetați?
În acest moment, noi colaborăm cu majoritatea rețele-
lor internaționale. Excepție fac Penny și Metro cu care 
desigur că ne-am dori să colaborăm, dar, ca în orice 
colaborare, este necesar să existe dorință de ambele 

părți. În continuare ne orientăm spre consumatorii cu un 
stil de viață sănătos. Din nefericire, ultimii doi ani ne-au 
arătat mai clar cum percep mulți dintre români termenul 
de „sănătos”. Cred că este nevoie de o definire mai clară 
a termenilor mai ales în segmentul pe care activăm noi, 
cel alimentar, pentru că sunt câteva detalii care pot 
transforma un produs aparent sănătos într-un pericol.

Putem vorbi de o neconcordanță între ce declară 
consumatorii și ce se întâmplă cu adevărat în 
piață? Este o situație generată și de pandemie?
Trebuie să recunoaștem că una este ce declară oamenii 
și alta ceea ce fac zi de zi. Și dacă stăm să ne gândim 
că nu mai exista drojdie la raft, iar pe social media era 
plin de fotografii cu gogoși, pâine, pizza și tot așa, nu 
prea știu ce să spun despre orientarea spre produse mai 
sănătoase. Așadar, pot să afirm că realitatea reflectată 
în social media m-a lămurit mai bine decât orice studiu 
de piață. Drept urmare, sper că actualele alegeri să nu 
fie menținute pe termen lung. 
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Strategii de piață

Cum ați regândit strategia pentru a securiza 
businessul în contextul continuării crizei sanitare?
Acesta este unul dintre motivele mele de maximă 
frustrare, pentru că noi am acționat întotdeauna ca și 
cum ar fi caz de urgență sanitară. Nu trebuia să vină o 
pandemie ca să ne facă să respectăm norme sanitare. 
Noi am făcut acest lucru dintotdeauna. Anul trecut, în 
luna aprilie, toată lumea vorbea despre cum curăță și 
dezinfectează tot, ce și cum mai spală. Noi eram între-
bați „cât și ce mai facem pentru siguranța alimentului”. 
Eram mută, nu aveam ce să spun. Asta pentru că la 
Eisberg se poartă mască, se spală și dezinfectează mâi-
nile dintotdeauna, de când sunt eu angajată, adică din 
2002. Nu a fost niciun moment în care să nu spălăm hala 
de producție la final de zi, indiferent cât de lungă a fost 
ziua. Absolut niciodată nu s-a făcut rabat de la acest 
lucru sau de la alte măsuri de siguranță.  

Care sunt provocările cu care vă confruntați în 
ceea ce privește materia primă? În ce măsură 
reușiti să asigurați necesarul cu produse locale?
În România se produce salata doar într-un anumit inter-
val de-a lungul anului, așadar parteneriatele cu produ-
cătorii locali de salată sunt rare. Avem producție mai 
mare de varză, ceapă, morcov și folosim aceste legume 
din producția internă. Vreau să subliniez faptul că noi 
suntem într-o continuă căutare de fermieri parteneri. Ne 
dorim roșii, salată, ne dorim mai multă varză din produc-
ția internă. Ne lovim însă de multe neajunsuri care țin în 
mare parte de modul de producție și de certificări. Avem 
reguli și principii stricte din acest punct de vedere și, din 
păcate, pe piața internă, condițiile pentru certificarea 
Global Gap sunt îndeplinite de prea puțini fermieri.

Care sunt țările cele mai importante sub 
aspectul importurilor?
Pentru cantitățile necesare grupului, primul lucru pe care 
îl luăm în calcul este producția locală. Al doilea pas este 
reprezentat de temperatura de cultivare pe glob. Mai exact, 
pe timp de iarnă, asigurăm materie primă din sudul Europei, 
din Spania sau Grecia, spre exemplu. Pe perioada verii însă, 
se schimbă zona de acțiune și achizițiile se fac mai mult 
dinspre nord, din state precum Polonia sau Germania. 

În contextul dat, cum a evoluat portofoliul 
Eisberg și ce planuri de dezvoltare aveți?
În acest moment, pe piața locală, portofoliul nos-
tru include cinci game de salate, dintre care una bio. 
Acoperim totodată și segmentul de ready to eat, care 
evoluează constant, și avem și gama de dressing-uri 
pentru salate, atât single portion, cât și în cantități 
mai mari. Noi facem și rețete special gândite pentru 
majoritatea clienților noștri. Dacă le adăugăm mixuri-
lor Eisberg, cred că portofoliul nostru depășește 100 
de SKU-uri. Totodată, avem investiții în derulare, lucru 
care se va traduce la raft prin sortimente noi. Inițial, 
am demarat un program de investiții în valoare de două 

milioane de euro, cu scopul de a extinde liniile de pro-
ducție. De la două milioane am ajuns la șase milioane 
de euro și lucrurile sunt încă în derulare. La finalul aces-
tui proiect, România va avea cea mai modernă fabrică 
Eisberg din Europa Centrală și de Est.

Cum arată estimările pentru 2022 privind 
evoluția businessului și ce planuri aveți pentru 
viitorul apropiat? 
Ne dorim să creștem câteva procente și, totodată, ne 
dorim să extindem portofoliul de produse. Însă, cum 
am spus deja, nu putem face mai mult decât cere piața. 
Înțelegerea corectă a termenilor de „sănătos” și „sigu-
ranță alimentară” din partea consumatorului, precum și 
reglementările legislative mai stricte pe piața de profil, 
aplicate fără echivoc, ar putea asigura un teren bun pen-
tru creștere. Ulterior, vor veni și investițiile și lansările 
de noi produse. Totul se face în acord cu evoluția pieței.  

Ce elemente ar putea susține creșterea Eisberg, 
dar și a industriei de profil pe viitor?
De fiecare dată eu spun că suntem o companie cu bani 
elvețieni pe care îi cheltuim pe cât mai multe elemente 
românești. Și aici nu vorbim doar de materii prime, ci 
și de componenta forței de muncă, care este mult mai 
scumpă decât materia primă. Nu prea sunt studii despre 
mărimea pieței de salate gata de consum, însă potrivit 
datelor noastre, Eisberg este lider de piață. Este, desigur, 
o poziție pe care ne dorim să o păstrăm. Recunosc că 
simplul gând că am putea avea aceeași relevanță în volu-
me ca Elveția, Ungaria sau, mai nou, Austria, îmi dă aripi. 
Businessul va crește însă când va crește și țara. Și 
atunci când vom renunța la judecata cu dublă măsură: 
să nu ne dorim produse locale doar la nivel declarativ, 
ci să le cumpărăm din magazine. De asemenea, mi-aș 
dori să existe o legislație mai aspră pentru cei care nu 
respectă regulile. Mi se pare că există mult prea multă 
înțelegere și sunt prea ușor tolerați cei care încalcă 
regulile în detrimentul nostru, al celor care le respectăm 
și suntem corecți. Dacă aceste două aspecte ar fi puse 
la punct, ne-ar ajuta să creștem. Și astfel se va dezvolta 
întreaga piață. ç

Avem investiții în derulare, 
lucru care se va traduce la raft 
și prin sortimente noi. Inițial, 
am demarat un program de 
investiții în valoare de două 
milioane de euro, cu scopul de 
a extinde liniile de producție. 
De la două milioane am ajuns 
la șase milioane de euro.
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Raluca a studiat restaurare și conservare la 
Sibiu, aceasta fiind și meseria sa de bază. 
Atunci când nu lucra ca restaurator își petre-
cea timpul realizând cosmetice naturale, pe 
care le dăruia prietenilor și familiei. La bază 

stăteau rețetarele moștenite din generație în generație, 
pe care Raluca le adapta stilului de viață contemporan. 
„Curiozitatea m-a purtat în ultimii zece ani prin multe 
locuri în România și Germania, studiind folclorul medical 
și fitofarmacia. În Germania am locuit șapte ani și când 
m-am întors în țară am considerat că este o oportuni-
tate bună să intru în antreprenoriat și să accesez niște 
fonduri pentru a deschide o afacere. Acest business s-a 
născut tocmai din combinația cunoștințelor mele în me-
dicina tradițională, moștenite în familie, și a practicilor 
medicinei moderne, pe care le-am descoperit în ultimii 
ani”, povestește antreprenoarea.
Recunoaște cu franchețe că nu a știut „cu ce se mănâncă 
antreprenoriatul”, însă acest lucru nu a oprit-o din a învă-
ța primii pași în business. Departe de a fi o femeie de afa-
ceri la momentul respectiv, Raluca a început prin a urma 
niște cursuri unde a învățat bazele contabilității. Apoi, în 
2018, a decis să acceseze fonduri europene prin proiectul 
Start-up@Centru în cadrul România Start-up Plus. 
„Pietre de încercare au fost multe. În primul rând m-am 
confruntat cu lipsa cunoștințelor din domeniul de 
business. Cel mai greu a fost să mă autoeduc în spiritul 
acesta antreprenorial. În al doilea rând, a trebuit să îmi 
scriu singură planul de afaceri, întrucât la momentul 
respectiv nu știam că există și nici nu îmi permiteam să 
angajez un consultant. Dar am învățat foarte mult. Apoi 
a urmat înființarea firmei. Acolo a fost marea dezamăgi-
re. Am avut nevoie de multe autorizații, legile sunt foarte 
stricte - ceea ce e bine și important -, însă uneori trebu-
ie să mergi la mai multe instituții pentru a primi aceeași 
hârtie. A fost obositor și costisitor. Partea aceasta m-a 

terminat, uneori m-am gândit chiar să renunț. Cred că 
am alergat după autorizații și hârtii cam jumătate de an, 
aproape în fiecare zi”, își amintește antreprenoarea.
A reușit să înființeze laboratorul de producție cu cei 
30.000 de euro obținuți prin programul de finanțare, 
sumă insuficientă pentru a începe efectiv producția. 
„Banii respectivi au reprezentat cam 5% din suma de care 
am avut nevoie. Încă investesc în afacere, cred că am 
trecut de pragul de 100.000 de euro deja”, explică Raluca.

Pe repede înainte

Epicentrul producției se află într-un sat din județul 
Mureș, acolo unde începe și povestea simbolică a 
brandului Hodaia. „Totul a început în 2016, când eram în 
căutarea unui cuib pentru a putea da naștere acestui 
proiect. Așa am ajuns într-un sat în prag de dispariție în 
județul Mureș, în care mai locuia un singur domn, foarte 
bătrân. În anul următor, satul a rămas fără ultimul locu-
itor, iar casa lui a fost dărâmată și transformată în teren 
agricol. N-am reușit să salvăm cătunul de care am prins 
drag, însă numele lui ne-a inspirat în mod neașteptat. 
Ne-a dus cu gândul la hodaie, un cuvânt care, în zona 
Transilvaniei, înseamnă odaie, dar și gospodărie, stână, 
vatră a satului. Deși nu are o origine clară, acest cuvânt 
simbolizează rădăcinile noastre, sursa bucuriei și liniștii 
sufletești. Așa se face că am botezat acest proiect 
Hodaia”, spune Raluca.
Antreprenoarea cultivă aici, pe jumătate de hectar de 
teren, diferite plante pe care le folosește în producție, 
precum salvie, gălbenele, albăstrele, roiniță, coada șo-
ricelului, sunătoare sau oregano. Planurile vizează achi-
ziția de teren suplimentar în condițiile în care Hodaia își 
completează portofoliul cu uleiuri presate la rece.
„Nu vrem să ne extindem prea tare pentru că lucrăm 
manual și încercăm să păstrăm lucrurile așa. Încercăm 

Unii oameni se nasc antreprenori, alții se autoeducă în acest sens. Din cea 
de-a doua categorie face parte și Raluca Olaru, care în urmă cu trei ani 
lua hotărârea de a transpune rețetele moștenite din generație în generație 
într-o afacere cu cosmetice naturale și un nume de poveste. Hodaia este 
acum un business mic, dar cu ambiții mari pe o piață în care consumato-
rii redescoperă calitatea și amprenta locală. De Alina Stan.

Antreprenoriat

Hodaia, testul de anduranță  
în antreprenoriat



    revistaprogresiv.ro |  41

Antreprenoriat

acum și alte plante pentru uleiuri presate la rece. Anul 
trecut am experimentat cu șovârf, iar la anul vom mai 
adăuga și alte plante. Momentan achiziționez uleiu-
rile presate la rece de la mici producători locali din 
Harghita, Mureș și Cluj, însă planul este să avem și noi 
propriile noastre culturi și uleiuri. Mai avem și uleiuri 
esențiale, pe care le procurăm tot din România”, mai 
spune antreprenoarea.
În prezent, capacitatea maximă de producție este de 
circa 300 de borcănele de cremă pe zi. „Am și produse 
care necesită mult timp pentru a le produce, de exem-
plu săpunuri, unde am nevoie de 3 zile pentru a face o 
șarjă”, explică fondatoarea Hodaia.
Printre produsele care performează cel mai bine se 
numără leacul calmant pentru mușchi, un remediu pen-
tru reumatism, care, deși a fost creat mai mult pentru 
sportivi, este folosit intens și de persoanele în vârstă. 
De asemenea, balsamul Herbalist și săpunurile sunt 
produse care se află în topul vânzărilor. Cele mai multe 
comenzi vin din zona Bucureștiului și a Ilfovului, la care 
se adaugă, în mod surprinzător, și clienți din sate aflate 
în cele mai îndepărtate colțuri ale țării. Pe lista clienți-
lor fideli se numără și persoane din Germania, Austria, 
Franța, Marea Britanie sau Italia.
„Vânzările sunt organice, sunt clienți care ne recomandă 
și așa ajung oamenii la noi pe site. Chiar și fără inves-
tiții în publicitate noi performăm bine, ceea ce pentru 
mine e un semn că oamenii chiar apreciază produsele 
și revin. Avem sute de clienți fideli. Este uimitor să văd 

că oamenii de la țară cumpără produsele mele, care nu 
sunt dintr-o categorie de produse ieftine”, afirmă Raluca.
Prețurile produselor comercializate în magazinul online 
pornesc de la 29 de lei pentru săpunuri și pot ajunge la 
295 de lei pentru un elixir pentru ten, realizat din uleiuri 
presate la rece și uleiuri esențiale din plante precum lu-
minița nopții, șofrănel, semințe de vișine și coacăze negre.
Pe lângă magazinul online, produsele Hodaia mai sunt 
disponibile în magazine artizanale din orașele turistice 
precum Brașov, Sibiu sau Târgu Mureș, urmând ca în 
curând acestea să se regăsească și în locații similare din 
Cluj sau București.  

To do list pe termen scurt și mediu

Anul acesta vine pentru Hodaia cu un ușor avans al 
vânzărilor comparativ cu 2020, până la pragul de 60.000 
de euro, estimează antreprenoarea. Cu toate acestea, 
pandemia își spune cuvântul. „Oamenii încep să fie mai 
economi, nu au siguranța că va fi din nou bine. Chiar și 
noi simțim acest lucru”, subliniază Raluca.
În ciuda contextului incert, fondatoarea Hodaia nu re-
nunță la proiectele de dezvoltare pentru anul viitor, pe 
listă aflându-se extinderea portofoliului cu noi produse 
precum șampon solid, ape florale, săpun pentru bărbie-
rit și noi articole pentru îngrijirea feței. Mai mult, Raluca 
pune semnul prioritar în dreptul unei investiții care va 
urca la 200.000 – 300.000 de euro și care se va concre-
tiza în următorii trei ani. „Avem în plan să construim un 
nou laborator, mai mare. Nu va fi o fabrică, ci doar un la-
borator mai spațios, unde vom include și depozite. Sunt 
restaurator și ecologist și țin la materiale naturale, așa 
că vom construi din materiale din zonă, vreau să fie o 
construcție pasivă, să nu aibă nevoie de energie pentru 
a funcționa, decât cea solară. Vrem să facem și un cen-
tru educațional lângă laboratorul nou, să avem tot felul 
de activități educative precum cursuri de cosmetică 
naturală”, detaliază antreprenoarea.
Aceasta consideră că educarea consumatorilor și direc-
ționarea lor spre produse cosmetice naturale, de calita-
te, reprezintă atuul producătorilor pe o piață destul de 
saturată. „Trebuie să te diferențiezi de restul competi-
torilor în primul rând prin calitate și prin încercarea de 
a avea în producție ingrediente complet naturale. Piața 
este saturată de produse sintetice, cu foarte multe chi-
micale. Din păcate și foarte mulți producători mai mici 
folosesc multe chimicale, pentru că nu își alocă timp 
pentru a experimenta. Eu lucrez și prelucrez rețete ani 
de zile până când sunt sigură că ajută cu adevărat. Sunt 
mulți care iau rețete de pe internet, își deschid firme 
și încep să vândă, oamenilor le place pentru că văd un 
brand drăguț și etichete frumoase și prețuri mai accesi-
bile, însă rezultatul final nu este același. Consumatorii 
români mai trebuie educați, încă vor să cumpere mult și 
ieftin. Nu se uită foarte mult la calitate. Și nu poți avea 
mult, ieftin și de calitate, cel puțin nu pentru moment”, 
conchide fondatoarea Hodaia. ç
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Cum răspund cumpărătorii de bere 
la promoțiile din retailul modern?

O categorie democratică, atractivă și un exemplu de inovație, berea este și un studiu de 
caz util în privința dinamicii mecanicilor promoționale. Și dacă la nivel declarativ lucrurile 
sunt cât se poate de clare, există o breșă între ce preferă cumpărătorii și ce cumpără cu 
adevărat, arată un studiu realizat de Ipsos România în parteneriat cu NielsenIQ România, 
în exclusivitate pentru Conferința Progresiv 2021. În acest context, cheia spre buzunarul 
cumpărătorilor stă în vizibilitate, mecanici intuitive și personalizare. De Alina Dragomir. 

5 secunde. Atât îi ia unui cumpărător obișnuit să 
aleagă între două promoții la bere într-un test 
simulat, online. „La raft, decizia se ia și mai 
repede pentru că berea este dominată de un 
comportament denumit „pilot automat” (au-

to-pilot). Oamenii știu foarte clar că vor să cumpere bere 
și de multe ori știu și ce vor să achiziționeze”, explică 
Dorian Cazacu, Senior Client Director la Ipsos România. 
Care sunt însă mecanicile promoționale preferate? „Am 
analizat 17 tipologii de mecanici promoționale și, dacă 
ne uităm la tabloul general, vedetele au fost reducerile 
de preț cu valori cuprinse între 27%-30%, multipackul 
5+1 gratis, reducerile temporare de preț cuprinse între 
23% și 27%, multipackul de tip 7+1, dar și tot ce înseamnă 
beneficiu imediat (bonus, cadou, free drink). De cealaltă 
parte sunt reducerile de preț mici. Prin comparație cu 
27%, 5% pare infim. Iar acest lucru este perfect explicabil 
având în vedere impactul pandemic, tendința de econo-
misire a românilor. Însă în același timp avem o disonanță 
între zona de premium și zona de presiune pe bugete”, 
punctează Dorian Cazacu. La o privire mai atentă, studiul 
Ipsos vine cu date interesante în ceea ce privește tipul 
de promoție preferat în funcție de ambalaj. Astfel, dacă 
vorbim despre bere la sticlă mică (sub 0.5L), cumpărătorii 
s-au orientat către promoțiile de preț mari, cu reduceri 
între 27% și 30%, dar și către multipackuri. Și cumva vor-
bim despre o alegere firească având în vedere că o bună 
parte din consumul în HoReCa a fost redirecționată către 
spațiul domestic. La polul opus în clasamentul celor mai 

atractive mecanici promoționale se află reducerile de preț 
medii, între 10% și 12%. Interesant este și faptul că prin 
comparație cu perioada pre-pandemie, multipackurile și 
discounturile maxime de preț s-au stabilizat foarte bine. 
Reducerea maximală de preț rămâne pe prima poziție 
și pentru sticlele mari (0,5 litri și peste), însă topul este 
completat de un tip de promoție specific, respectiv cado-
urile. La coada clasamentului regăsim din nou reducerile 
temporare de preț de până în 12%. 
Cât despre berea la doză, aici întâlnim o fragmentare 
foarte mare a tipologiilor promoționale „vedetă”. Astfel, 
în topul preferințelor se află reducerile temporare de 
preț cu discount maxim (27-30%), multipackurile de 
tip 7+1, cadourile, dar și produsele oferite bonus la o 
doză de bere cumpărată, cum ar fi o pungă de chipsuri 
sau produse complementare din orice altă categorie. 
„Tabloul comparativ cu perioada de dinaintea declan-
șării crizei sanitare arată destul de similar, cu menți-
unea că promoțiile de tip 7+1 au trecut în top. Evident, 
în contextul în care o parte din consum s-a mutat în 
gospodărie, era natural să se întâmple așa”, punctează 
Dorian Cazacu. 

Cum arată datele de vânzare?

În ultimii doi ani piața bunurilor de larg consum a trecut 
prin multe schimbări și toate acestea și-au pus amprenta 
asupra activității promoționale. Valoare vânzărilor din piața 
FMCG în retailul modern în primul trimestru al acestui an 
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s-a ridicat la 10,2 miliarde de lei, iar 22% din aceste vânzări 
s-au realizat la promoție, în timp ce 10% reprezintă vânzări-
le incrementale de promoții. În categoria de băuturi alcooli-
ce, eficiența promoțională este mai mare, incrementalitatea 
fiind la 19%, potrivit datelor de retail audit Nielsen. 
„Eficiența a crescut pentru toate categoriile, dar în bere 
a ajuns la 70%. Închiderea din lunile aprilie-mai anul 
trecut a canalului HoReCa și mai apoi restricțiile au 
avut un impact major asupra categoriei de bere chiar 
dacă volumele totale au rămas cumva constante. Berea 
este în multe ocazii o categorie de impuls și vedem că 
ponderea retailului tradițional este foarte mare. Peste 
jumatate din vânzările de bere se fac în TT. Înainte de 
pandemie, HoReCa avea o cotă de 14-15%, iar acum este 
undeva la 10%. Consumul s-a mutat acasă și bătălia pro-
moțiilor a început în retailul organizat”, a declarat Dan 
Matei, Analytics Leader la NielsenIQ România.
În perioada octombrie 2020-martie 2021 versus aceeași 
perioadă a anului precedent, activitatea promoțională 
în bere a crescut de la 37% la 47%, ceea ce înseamnă că 
jumătate din volumele de bere care s-au vândut au fost 
ca urmare a unei promoții. Cât despre mecanicile care 
au generat cele mai mai creșteri, vedete sunt reducerile 
temporare de preț, mecanică ce s-a majorat de la 14% la 
17%. „Activitatea promoțională s-a intensificat, dar s-a 
vândut mai mult la discounturi mai mici. Dacă în perioa-
da octombie 2019 – martie 2020, 37% dintre volume erau 
realizate la discounturi de 20-30%, în perioada mai re-
centă foarte multe discounturi au fost în zona de 5-10% 
sau 10-15%”, spune reprezentantul NielsenIQ România. 
Există însă o legătură între ce preferă românii și ce cum-
pără efectiv? Dacă ne uităm la coeficientul de corelație, 
nu există neapărat o legătură între ce preferă oamenii 
și ce cumpără efectiv. Există câteva mecanici-vede-
tă care se situează în top pentru că sunt preferate de 

consumatori și generează volume peste medie și aici 
vedem multipackurile de tip 5+1, 7+1 și reducerile de preț 
temporare, cuprinse între 20% și 30%. Mecanicile care 
presupun gratuități și beneficii imediate se poziționează 
în topul preferințelor, dar scorul în vânzări este aproape 
de zero, date fiind implicațiile financiare pentru produ-
cători. De cealaltă parte, reducerile de preț promovate în 
catalogul retailerilor sunt într-o medie joasă ca nivel de 
preferințe, dar generează volume consistente. La o privire 
mai atentă, dacă împărțim reducerile temporare în diver-
se grupe pentru a le putea izola impactul, reducerile de 
preț promovate în catalogul retailerului trec pe locul al 
doilea după promoțiile multipack de tip 5+1, ca vânzări. 
„Dacă ar trebui să tragem câteva concluzii, primele 
secunde contează. Diferența se face la raft și vorbim 
despre o bătălie pe vizibilitate într-un mediu hiper-aglo-
merat. În plus, consumatorii sunt comozi și pentru a 
dezvolta promoții eficiente este necesar ca acestea 
să aibă și un mecanism ușor, să fie ușor de înțeles la 
nivelul beneficiilor. Cu cât mecanismele sunt mai clare, 
cresc șansele ca shopperul să aleagă produsul vostru în 
detrimentul concurenței”, concluzionează Dorian Cazacu. 

Metodologie

Studiul Ipsos a fost realizat în două valuri, respectiv februarie 
2020 și martie 2021. Interviurile au fost realizate pe un eșantion 

de 1.177 cumpărători în 2020 și respectiv 1.115 cumpărători în 
2021 - bărbați și femei cu vârsta de cel puțin 18 ani, rezidenți 

ai zonelor urbane din România, cumpărători de bere din 
hypermarket / supermarket și consumatori ai categoriei cu o 

frecvență de cel puțin o dată pe lună. Studiul este reprezentativ 
la nivel de regiune, grad de urbanizare și sex, în rândul popu-

lației conectate la Internet. Datele de vânzări au fost furnizate 
de NielsenIQ România, pentru perioada octombrie 2019-martie 

2020, respectiv octombrie 2020-martie 2021. 
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Evoluții liniare pentru o piață 
dominată de produsele home-made

Deși activează pe o piață în care consumul este generat majoritar de produsele 
realizate acasă, producătorii de gemuri și dulcețuri au identificat oportunități de 
creștere pe termen lung. Sofisticarea gusturilor și combinațiile alimentare care scot 
dulcețurile din zona deserturilor sau a micului dejun sunt doar doi dintre pilonii pe 
care aceștia își bazează evoluția. De Simona Popa.

Î
ncă dominată de produsele home-made, piața 
dulcețurilor și gemurilor se împarte între tradi-
ția respectată întocmai și inovație tradusă prin 
combinații unice de arome. Și chiar dacă datele de 
retail audit indică la nivel general scăderi pe linie 

pentru această categorie, unii dintre cei mai importanți 
jucători vorbesc despre o ușoară creștere. Produsele 
home-made acoperă mai bine de 90% din volumele 
consumate acasă și patru din 10 familii au ales produse 
făcute în casă, potrivit datelor din Panelul de Gospodării 
GfK. Însă numărul lor a scăzut cu aproape 14% în in-
tervalul ianuarie – septembrie 2021 spre deosebire de 
aceeași perioadă din 2020. „Per total, volumele de tipul 
producție proprie s-au redus cu 12%. În același timp, și 
segmentul gemurilor și dulcețurilor procesate a înregis-
trat o scădere de 15% în volum în comparație cu aceeași 
perioadă a anului trecut. Atât brandurile naționale, cât 
și mărcile private au înregistrat trenduri negative în 
volum în această categorie”, subliniază reprezentanții 
GfK. Totuși, ritmul de scădere a mărcilor naționale a fost 
ceva mai mic în comparație cu mărcile private, „ceea 
ce a condus la o creștere a cotei de piață pentru acest 

segment. Mărcile naționale acoperă aproximativ 58%. 
Atât performanța negativă a brandurilor, cât și a măr-
cilor proprii a fost generată de reducerea numărului de 
cumpărători și a frecvenței medii de achiziție”.
Din perspectiva canalelor de vânzare, scăderea segmen-
tului dulcețurilor și gemurilor procesate se întâmplă în 
aproape toate canalele de retail, însă hypermarketurile 
și supermarketurile contribuie în cea mai mare măsură 
la acest trend, potrivit datelor GfK. Drept urmare, princi-
palul canal de vânzare rămâne în continuare discountul 
care a generat în primele nouă luni din acest an 43% din 
totalul volumelor procesate. 

Vânzări susținute de puterea brandului

Când vine vorba despre criterii de achiziție, produsele 
artizanale, cele bio, cele fără zahăr adăugat câștigă tot 
mai mult teren. Și, peste acestea, vine notorietatea. 
Arovit, brand din portofoliul Mib Prodcom, se bucură 
de cerere în creștere de la an la an, bazată pe tradiție 
și gust, dar și pe noi combinații de fructe. „Vânzările pe 
această categorie au crescut în ultimii ani, lucru care ne 
bucură. Ce am observat pe perioada pandemiei, mai ales 
în IKA, a fost o dinamică de creștere mai mare a vânză-
rilor de gemuri față de dulceață. Considerăm că această 
evoluție poate fi legată de apariția unor constrângeri de 
buget”, declară Maria Fechete, Director de Vânzări Mib 
Prodcom, producătorul Arovit. 
Tot despre creșteri vorbește și proprietarul Râureni, Dan 
Mutu, care susține că piața este pe un trend ascendent 
an de an și devine din ce în ce mai competitivă prin 
prisma noilor producători, distribuitori și, implicit, a 
articolelor care ajung la raft. „În ceea ce ne privește, 
volumele și vânzările per categorie au cunoscut creșteri 
destul de semnificative în 2020 raportat la 2019, având 
în vedere contextul pe care îl traversam la perioada 
respectivă, iar în 2021 am înregistrat o creștere de 1,93% 
față de anul precedent”, adaugă Dan Mutu.   
Concurența din piață vine însă cu câteva riscuri serioa-
se. Bibiana Stanciulov, proprietara Sonimpex și a bran-
dului Magiun de Topoloveni, primul produs românesc 

Gemuri și dulcețuri
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cu Indicație Geografică Protejată, este de părere că, în 
momentul de față, categoria se află într-un impas din 
punct de vedere calitativ, situație la care contribuie și 
lipsa cunoștințelor de nutriție ale consumatorilor. „Faptul 
ca s-a permis ca fiecare producător să își creeze propriul 
standard a condus la scăderea dramatică a calității. Un 
motiv întemeiat pentru distrugerea calității îl constituie și 
marca proprie care, pentru a păstra prețurile mici, este de 
o calitate îndoielnică având în vedere ce indică etichetele 
Nutri Score”, susține Bibiana Stanciulov. Pentru Sonimpex, 
notorietatea brandului asigură cerere constantă, dar 
evoluțiile bune vin și din investiții constante și extinderi 
de portofoliu. „Deoarece reușim să aducem în fiecare an 
produse noi - marmelada din gutui, afine și caise, pasta 
de măceșe - există creștere cu o medie de 20% în fiecare 
an. Datorită unei publicități profesioniste, magiunul din 
prune Topoloveni este în continuare «locomotiva» noas-
tră”, adaugă proprietara Sonimpex.
Pentru Alex-Star, companie care produce gemuri și dulce-
țuri atât sub brandul Alex, dar are în portofoliu și gama 

Călindar Fructar, categoria este una dintre cele mai „inte-
resante” din domeniul său de activitate, adică legume și 
fructe conservate. 
„Categoria este foarte versatilă, cu o sortimentație foarte 
bogată. Am observat o ușoară creștere de la an la an, 
apar diverse sortimente prin dezvoltarea producției 
artizanale care probabil în timp va lua locul producției 
home-made. În cazul nostru, vânzările în retail au înregis-
trat o creștere de 10% în acest an”, declară Tavi Proteasa, 
Directorul Comercial Alex-Star. 
Dacia Plant, compania care activează de aproape două 
decenii în industria alimentară și farmaceutică, are în 
portofoliu și brandul de dulcețuri Bun de Tot care, deși 
nu reprezintă core businessul producătorului, targetează 
consumatorul atent la ingrediente. „Brandul Bun de Tot a 
avut o evoluție semnificativă anul acesta, înregistrând o 
creștere de 89% raportat la 2020. Această creștere se da-
torează și dezvoltării portofoliului cu produse noi”, explică 
Claudia Burghelea, Director de Marketing Dacia Plant. 

Dinamică negativă în 2021 

În acest moment, principale cinci companii producătoare 
de gemuri și dulcețuri ajung împreună la o cotă de piață 
de aproape 57% raportat atât la valoare, cât și volu-
mic. Arovit, Bunătăți de Topoloveni, Râureni, St. Dalfour, 
Topoloveni, Călindar compun topul brandurilor la nivel lo-
cal în materie de vânzări. În cazul mărcilor private, cota de 
piață valorică ajunge la 28,8%, potrivit datelor RetailZoom, 
în timp ce analizând volumele vândute, mărcile proprii 
generează 33,2% din piață. Sărbătorile și perioadele de 
extrasezon ale fructelor proaspete influențează pozitiv 
consumul produselor din categorie, asemenea perioadelor 
de post unde sunt înregistrate creșteri importante. 
Dar, deși veștile venite de la unii dintre cei mai cunoscuți 
producători sunt îmbucurătoare, la nivel de piață datele 
nu arată bine. Indiferent că vorbim despre valoare sau 
despre volum, dinamica este negativă, indică datele de 
retail audit raportate de RetailZoom. Au existat evolu-
ții modice venite dinspre formatele mari de magazine 
analizate, dar nu au fost suficiente pentru a balansa 
scăderile raportate în cazul formatelor mici analizate de 
RetailZoom. Concret, piața gemurilor și a dulcețurilor a în-
registrat o scădere de 6,2% în valoare și de 7,9% în volum 
în perioada noiembrie 2020 – octombrie 2021 raportat la 
noiembrie 2019 - octombrie 2020. Cum se împarte piața 
între tipuri de produse? Dulceața are o cotă valorică de 
piață de 53,5%, în timp ce gemul ajunge la 35,6%. Magiunul 
și marmeladele abia ating împreună 10% din piață din 
punct de vedere valoric. Dar, în cazul marmeladelor și a 
pastelor există singurele creșteri înregistrate în perioada 
analizată, chiar dacă baza de raportare este una redusă, 
fapt ce poate fi pus și pe seama activității promoționale, 
datele Markant indicând o creștere de 83% în acest caz 
în 2020 raportat la 2019. Dacă ne raportăm la volume, cea 
mai mare cotă de piață revine gemurilor (52,6%), acestea 
fiind urmate în top de dulcețuri (37,9%) și marmelade. 

Gemuri&dulcețuri 
MAT vs. MAT-1
Valoare (RON) Volum (Kg)

Total piață -6,2% -7,9%
Format Mare 3,0% 2,4%
Format Mic -12,0% -15,7%
Segmentare în funcție de tipul produsului

Cotă de piață MAT Dinamică MAT vs. MAT-1
Valoare Volum Valoare Volum

Dulceață 53,5% 37,9% -4,3% -7,5%
Gem 35,6% 52,6% -10,0% -11,5%
Magiun 8,9% 5,4% -9,9% -15,0%
Marmeladă 1,5% 3,5% 77,6% 185,6%
Pastă 0,1% 0,2% 451,5% 878,2%
Altele* 0,4% 0,5% 10,6% -7,9%

Top mărci ***
Cotă de piață MAT
Valoare Volum

Mărci private 28,8% 33,2% Mărci private
Arovit

54,5% 55,7%

Arovit
Bunătăți de Topoloveni Bunătăți de Topoloveni
Râureni Călindar
St. Dalfour Râureni
Topoloveni St. Dalfour
Total 83,3% 88,9% Total

Segmentare în funcție de aromă
Cotă de piață MAT Dinamică MAT vs. MAT-1
Valoare Volum Valoare Volum

Afine 14,9% 10,5% 12,0% 17,2%
Căpșuni 14,5% 16,3% -9,3% -11,1%
Cireșe amare 12,5% 12,8% -9,3% -9,0%
Prune 12,0% 11,5% -8,7% -11,9%
Caise 11,1% 14,8% -7,5% -6,1%
Altele** 35,0% 34,1% -8,8% -11,1%

* Jeleu, peltea, piure, șerbet; ** Zmeură, fructe de pădure, cireșe negre, cireșe, 
fructe, piersici, gutui, măceșe, mure, coacăze negre; *** Mărcile sunt listate în 
ordine alfabetică; MAT = Nov. 2020 - Oct. 2021, MAT-1 = Nov. 2019 - Oct. 2020; 
Retaileri monitorizați: Carrefour, Market, Cora, dm,  
Inmedio, Mega Image (incl. Shop&Go), 
Metro, Penny, Profi, Xpress.
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În ceea ce privește segmentarea pe arome, cererea 
pentru sortimentele cu afine a crescut, fiind de altfel 
singurul caz de acest fel. Datele RetailZoom arată că afi-
nele au o cotă valorică de 14,9%, vânzările pentru acest 
sortiment bifând un avans de 12% în perioada analizată. 
Volumic, evoluția a fost și mai mare, datele indicând o 
creștere de 17,2%, până la o cotă de piață de 10,5%, dar 
sub nivelul raportat pentru sortimentele cu căpșuni, 
caise, cireșe amare ori prune. 

Tendințe și oportunități de creștere

Percepute ca fiind completarea perfectă într-un desert 
sau la micul dejun, gemurile și dulcețurile își fac loc și în 
rețete care includ carne ori lactate sau pe post de gus-
tări între mese în asociere cu biscuiți ori fructe crude. 
Peste acestea se adaugă și atenția tot mai mare la pro-
veniența ingredientelor și la procesul de fabricație. Iar în 
categorie încep să fie tot mai remarcate două produse: 
dulceața de ardei iute și gemul de măceșe.
„Surprinzătoare pentru noi este evoluția dulceții de ardei 
iute, un produs care deschide noi ocazii de consum fiind 
asociat cu diverse preparate: fripturi, burgeri și tocă-
nițe. Totodată, am observat că au început să câștige în 
importanță variantele cu mai mult fruct, cu conținut mai 
redus de zaharuri, iar faptul că produsele sunt româ-
nești contează pentru unii clienți. Aceste criterii variază 
însă în funcție de nivelul mediu al veniturilor”, spune 
Maria Fechete, directorul de vânzări Mib Prodcom. O altă 
evoluție la care este atent producătorul brandului Arovit 
ține de segmentul bio. În urmă cu opt ani, Arovit a fost 
primul brand românesc care a produs dulcețuri bio, însă 
la acel moment spațiul la raft dedicat acestora era redus 
și nici consumatorul nu era pregătit pentru aceste pro-
duse. Cum în prezent cererea este mai mare și retailerii 
acordă spații tot mai mari produselor bio, producătorul 
ia în calcul reintroducerea gamei bio în portofoliul său. 
„Sesizăm un grad din ce în ce mai ridicat de sofistica-
re a gusturilor, mergând chiar înspre zona de gourmet. 
Vorbim acum despre dulcețuri asociate cu fripturi (dul-
ceață de ardei iute, dulceața de sfeclă cu ghimbir, dul-
ceața de ceapă roșie), cu brânzeturi (dulceața de vișine și 
alte dulcețuri) sau combinații inedite precum tiramisu cu 
piure de castane sau ciocolată cu dulceață de ardei iute”, 
declară Dan Mutu, proprietarul Râureni. În acest context, 
identitatea companiei în mediul digital și mai ales în so-
cial media este construită pe ilustrarea acestor instanțe 
cât mai inedite de consum. Drept dovadă, producătorul 
remarcă un interes din ce în ce mai mare pentru sorti-
mente precum piureul de castane sau gemul de măceșe. 
În cazul Dacia Plant, faptul că vizează consumatorii care 
doresc produse premium și cu etichetă curată duce la 
combinații unice de arome. De la produsele tradiționale, 
cum ar fi dulceața de caise, în portofoliu și-au găsit loc 
și unele rețete exotice, cu ar fi dulceața de mango sau 
smochine. „O altă abordare a fost să testăm un mix de 
ingrediente prin rețete inovatoare cum ar fi dulceața 

de caise cu mușețel. Am avut o surpriză plăcută, noile 
arome au fost apreciate de către consumatorii noștri”, 
spune Claudia Burghelea. 
„Așa cum i-am obișnuit pe consumatori, alimentele noas-
tre doresc unirea la masă a cel puțin trei generații: nepoți, 
părinți, bunici. Pentru fiecare categorie de vârstă există 
multe vitamine, minerale, fitonutrienți în magiunurile, ge-
murile, dulcețurile noastre. Pentru aceste «dulciuri» am în-
locuit siropul din zahăr sau zahărul adăugat cu suc natural 
din mere. Acest mod de producție este înregistrat ca bre-
vet de invenție internațional”, explică Bibiana Stanciulov, 
proprietara firmei Sonimpex, care nu a mizat neapărat pe 
ingrediente exotice, ci pe moduri unice de producție.  
În cazul Alex-Star, în momentul în care au lansat gama 
Călindar Fructar, s-au gândit că există potențial și opor-
tunități pe segmentul mainstream. Acum sunt 12 articole 
pe această gamă importate din Republica Moldova de la 
fabrici certificate IFS. „În paralel, ne dorim să producem 
o parte dintre dulcețuri în fabrica noastră din Curtea de 
Argeș, anul acesta demarând un proiect de private label 
cu unul dintre clienții noștri din modern trade pentru 
dulceața de vișine. Produsele fără zahăr sunt în tendințe 
fiind tot mai cerute de consumatori. Iar printre cele mai 
importante criterii în decizia de achiziție de la raft se 
numără conținutul de fruct, dar și forma borcanului”, 
declară Tavi Proteasa.  

Prețuri mai mari la raft 

De la costurile cu materia primă, la scumpirea energiei, 
toate au cântărit în majorarea prețului la raft, lucru pe 
care unii dintre producători nu îl mai făcuseră de ani buni. 
Promoțiile au fost de asemenea folosite, dar nu sunt atât 
de agresive precum în cazul altor produse alimentare.
Bibiana Stanciulov (Sonimpex) spune că, în acest an, 
„după notificarea de la gaze potrivit căreia au majorat 
cu 60%, am fost obligați să solicităm majorarea prețului 
pentru alimente al căror preț nu se majorase niciodată 
în ultimii 10 ani. Consider că ar fi o practică loială din 
punct de vedere comercial dacă hypermarketurile ar 
reduce puțin din profitul lor”, declară aceasta. În acest 
moment, brandurile produse de Sonimpex sunt vândute 
în mare parte în marile rețele de magazine, pe locul doi 
fiind magazinele proprii și, nu în ultimul rând, în online. 
Au costat mai mult și produsele din portofoliul Alex-Star 
în acest an din cauza recoltei slabe de caise, piersici și 
zmeură, produse vândute cu precădere în modern trade. 
Pentru a compensa scumpirile, producătorul apelează  
și la promoții. „În general, promoțiile la raft reprezintă o 
reducere de 5-10%, în acest caz nefiind la fel de agresive 
ca în cazul categoriei de legume conservate, spre exem-
plu”, explică Tavi Proteasa. 
Dacă vorbim despre cât de sensibile sunt produsele din 
această categorie la promoții, proprietarul Râureni crede 
că acestea sunt „suficient de eficiente” cât să fie mai atrac-
tive pentru shopperi. Cât despre prețuri, Dan Mutu explică 
că „această creștere este cauzată de scumpirea materiilor 
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prime și materialelor auxiliare, cât și a costurilor cu utilitățile 
(electricitate, apa, gaz etc) și cele logistice”. 
Decizia de cumpărare pentru gemuri și dulcețuri se ia 
preponderent la raft, spune directorul de marketing Dacia 
Plant, potrivit căreia evidențierea avantajelor compe-
tiționale și poziționarea produsului au impact masiv în 
decizia de achiziție. Peste acestea contribuie și prețul. 
„Trăim vremuri cu o rată a inflației foarte mare ceea ce 
se traduce printr-o majorare a prețurilor și la bunurile de 
larg consum. Materia primă, ambalajele, gazele naturale, 
energia electrică, toate au suferit majorări de prețuri 
pe parcursul acestui an, iar aceste costuri se reflectă în 
piață prin prețul la raft”, subliniază Claudia Burghelea. 
Deși prețurile sunt mai mari și pun presiunea pe bugetul 
personal, Dacia Plant alege să nu apeleze la campanii 
promoționale pentru brandul Bun de Tot. „Ne dorim să 
construim acest brand sănătos și nu ne dorim să avem 
rezultate pe termen scurt. Știm că avem un produs de 
calitate, știm cui ne adresăm și ne dorim consumatori pe 
termen lung care să ne aleagă indiferent dacă produsul 
este sau nu la promoție”, completează directorul de  
marketing Dacia Plant. 
„Conform analizelor noastre, gama de gemuri și dulcețuri 
este mai puțin sensibilă la promoții comparativ cu alte 
produse din portofoliul nostru”, spune Maria Fechete (Mib 
Prodcom), opinie completată și de alți jucători din piață.
De altfel, datele Markant privind promoțiile de preț 
comunicate de retaileri în revistele proprii, spoturi radio 
și TV, arată că, la nivel de retaileri, scăderea activității 
promoționale este vizibilă la nivelul anului 2020 față de 
2019, toți retailerii monitorizați de Markant înregistrând 
scăderi. Între cele mai promovate branduri la nivelul 
anului trecut raportat la 2019 s-au regăsit totuși Arovit, 
Râureni, Cămara Noastră din portofoliul Lidl, Maribel și 
St. Dalfour în cazul acestuia din urmă fiind înregistrată o 
evoluție de 125% în materie de activitate promoțională, 
față de Râureni unde a existat o scădere de 5% raportat 
la 2019, spre exemplu. 

Perspective pentru 2022

Pe o piață a cărei valoare este greu de estimat de către 
producători, perspectivele pentru 2022 sunt rezervate. 
Inovația și, evident, extinderea portofoliului cu produse 
în tendințe vor asigura cotă de piață, dar tot nu vor fi de 
ajuns pentru a contracara consumul mare al produselor 
home-made. „Vânzările la raft vor crește odată cu reduce-
rea cantităților produse în casă. În România încă se vând 
zeci de milioane de borcane și capace de menaj anual, 
ceea ce înseamnă că există o producție însemnată acasă, 
pentru consum propriu”, susține Tavi Proteasa, directorul 
comercial Alex-Star.
Chiar dacă lipsa timpului facilitează creșterea pieței de 
profil, gemurile și dulcețurile pregătite acasă încă sunt 
preferatele românilor. Vor avea însă câștig de cauză pro-
dusele inovatoare, greu de reprodus în gospodărie. „Dacă 
ne raportam la brandul Bun de Tot, noi estimăm o crește-
re ce va veni atât din dezvoltarea portofoliului, cât și din 
notorietatea pe care o câștigă brandul an de an. Dacă dis-
cutăm de o evoluție a pieței pe categorie, considerăm că 
piața este și va fi relativ liniară. Oportunitățile de creștere 
vor veni din felul în care sunt gestionate contextele actu-
ale, adaptarea rapidă la schimbări, îmbunătățirea servi-
ciilor, păstrarea calității, atragerea de noi clienți, un mix 
de marketing inteligent și, așa cum spuneam, dezvoltarea 
portofoliului”, declară Claudia Burghelea (Dacia Plant). 
„Consumul produselor din această categorie este unul des-
tul de stabil, influențat fiind de tradiție și gust. Observăm 
o ușoară creștere a categoriei prin introducerea de combi-
nații noi de fructe. Credem că există o anumită categorie de 
clienți deschiși la nou care vor să încerce alte gusturi decât 
cele tradiționale. Estimăm că piața va crește puțin și lent, 
dar, fiind extrem de competitivă, va prezenta multe inovații 
în beneficiul clientului final”, completează Maria Fechete, 
directorul de vânzări Mib Prodcom. „Având în vedere că 
planul nostru de dezvoltare implică cu prioritate diversifi-
carea ofertei, ne așteptăm să vedem în continuare creșteri 
pe această categorie. Valoarea acestei creșteri însă poate 
fi direct influențată de mediul economic și politic. Cât 
timp agenții economici se bucură de stabilitate și pot să 
facă aprecieri ce țin de predictibilitate, coroborat cu per-
formanța operațională de care sunt direct responsabili, 
ne așteptam ca toată piață să crească”, crede Dan Mutu, 
proprietarul Râureni. Compania își propune să inoveze și 
mai mult această categorie de produse cu combinații spe-
ciale și inedite. În acest sens, producătorul a lansat deja 
dulceața de sfeclă cu ghimbir și urmează alte două produ-
se până la sfârșitul anului, cu gusturi și asocieri speciale. 
„Adresăm, dar nu exclusiv, consumatorii dornici să încerce 
produse care ies din sfera convenționalului”, spune propri-
etarul Râureni. Asta pentru că, la nivel de piață, aceștia 
sunt din ce în ce mai mult interesați de produse și de gus-
turi noi, mai sofisticate. „Pentru a avea succes în această 
categorie, ai nevoie de notorietatea brandului, materie 
primă de calitate, rețetă și un gust al produsului cât mai 
fidel variantei artizanale”, concluzionează Dan Mutu. ç

Analiză

Cele mai promovate mărci
Marca\Anul 2019 2020 Evoluție
Arovit 53 63 19%
Râureni 43 41 -5%
Cămara noastră 44 37 -16%
Maribel 15 18 20%
St. Dalfour 8 18 125%
Alte mărci 169 186 10%
Total 332 363 9%

Promoții în categoriile de dulceață și gem
Categorie / An 2019 2020 Evoluție
Dulceață 158 167 6%
Gem 168 185 10%
Marmeladă 6 11 83%
Total promoții 332 363 9%
din care produse ecologice 11 18 64%

Legendă: total promoții de preț 
comunicate de retaileri în revistele 
proprii, spoturi radio și TV.
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O categorie sub presiune 
continuă

După un 2020 în care piața produselor făinoase a cunoscut un boom în vânzări, 
fenomen generat de contextul pandemic, anul acesta a fost unul atipic, cu creșteri 
ale prețurilor la materie primă și cantități ofertate sub necesarul industriei, dar și 
de majorări fără precedent ale costurilor cu utilitățile. Toate acestea au 
transformat industria de profil într-o adevărată „oală sub presiune”. De Alina Stan.

Pentru categoria făinoaselor (făină, mălai, griș, 
pesmet) anul acesta a fost unul diferit, din 
mai multe puncte de vedere. Astfel, încă din 
al doilea trimestru prețurile materiilor prime 
au crescut cu 30-35% față de anii anteriori, 

înregistrându-se cotații-record, atât în România, cât și la 
toate bursele internaționale pentru grâu și porumb. Mai 
mult, cantitățile ofertate spre vânzare au fost relativ re-
duse, astfel încât încă din lunile aprilie-mai toată piața a 
suferit din acest punct de vedere. Creșterea prețurilor la 
grâu și porumb nu a fost stopată sau cel puțin ameliora-
tă nici în momentul de față, pentru perioada următoare 
vehiculându-se cotații de aproximativ 1.400 lei/tonă față 
de o medie a anului 2020 de aproximativ 850 lei/tonă. 
Iar cantitățile ofertate spre vânzare sunt sub necesarul 
industriei. Toate acestea, coroborate cu creșterile fără 
precedent ale prețurilor la carburanți, energie electrică 
și gaz conduc la o majorare a prețurilor de cost la făinuri, 

griș și mălai de aproximativ 30-35%, a descris contextul 
actual al pieței de profil Bogdan Bîra, Director Comercial 
Sam Mills Group, companie în portofoliul căreia se află 
branduri precum Arpis sau Il Molino Chiavazza.
În sprijinul afirmațiilor sale vin datele GfK, potrivit 
cărora în primele nouă luni ale acestui an comparativ cu 
aceeași perioadă din 2020 piața făinoaselor a înregistrat 
o scădere volumică de 24%. Ratele de scădere sunt simi-
lare pentru majoritatea categoriilor de făinoase. Astfel, 
în ceea ce privește făina, principala categorie de făinoa-
se, volumele consumate acasă au fost cu 25% mai mici 
în intervalul ianuarie – septembrie al acestui an față de 
aceeași perioadă din 2020. Aproximativ 7 din 10 familii au 
pus cel puțin o dată în coș categoria, cu 10% mai puțin 
decât anul trecut. În plus, cantitățile cumpărate în medie 
per familie s-au redus cu aproape 18%.
De asemenea, mălaiul a înregistrat o evoluție ase-
mănătoare cu cea raportată de făină din perspectiva 
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Analiză

volumelor cumpărate pentru acasă (-22%). Prin urmare, 
au fost cu 5% mai puține familii care au achiziționat acest 
segment (în jur de 6 din 10 gospodării), iar cantitățile 
medii cumpărate de o familie s-au redus cu 11%.
Și volumele de griș au urmat același trend descendent 
(-22%), scădere generată în primul rând de o reducere a 
numărului de cumpărători cu aproape 14%, dar și de o 
diminuare a cantităților cumpărate pentru acasă, care au 
fost în medie cu 19% mai mici decât în intervalul ianuarie 
– septembrie 2020. 
În ceea ce privește evoluția categoriilor în canalele de 
cumpărare, datele GfK relevă faptul că toate formatele de 
retail au afișat scăderi. Supermarketurile au scăzut cel 
mai mult din perspectiva volumului, urmate de formate-
le mari de hypermarket. La polul opus se află canalul de 
discount, care a avut cel mai mic ritm de scădere față de 
primele nouă luni din 2020, devansând hypermarketurile 
din perspectiva cotei de piață. Mai exact, aproape 21% din 
volumele de făinoase pentru acasă au fost achiziționate de 
aici, iar mai bine de 4 din 10 familii și-au făcut cumpărături-
le din acest canal. Această tendință se reflectă și în ponde-
rea ridicată a mărcilor private în categorii precum făină sau 
mălai. Spre exemplu, datele Retail Zoom arată un procent 
de 59,6% în volum pentru mărcile private din segmentul 
făină, clasamentul fiind completat de branduri precum 
Băneasa, Boromir, Dobrogea, Grania și Raftul Bunicii. În 
ceea ce privește segmentul de mălai, ponderea în volum a 
mărcilor private este similară (59,2%), acestea fiind urmate 
de Arpis, Băneasa, Hora, Mălaiul lui Enache și Măriuca, ce 
dețin o cotă cumulată de 27,2%, potrivit Retail Zoom.
La capitolul context și evoluții, merită aduse în discuție și 
promoțiile, unde categoria de făină a afișat o creștere de 
10% în 2020, comparativ cu 2019, arată datele companiei 
de cercetare Markant, care a luat în considerare totalul 
promoțiilor de preț comunicate de retaileri în revistele 
proprii, spoturi radio și TV pentru intervalul menționat. 
Marca cea mai vizibilă din acest punct de vedere a fost 
Boromir, în timp ce Unicarm a fost cel mai activ retailer pe 
segmentul promoțiilor la făinuri și pesmet.

Revine apetitul pentru noi produse în categorie

Pe perioada pandemiei și în mod particular în 2020, 
criteriile de achiziție și consum au fost radical schimbate, 
pe primul loc regăsindu-se disponibilitatea produse-
lor, în timp ce brandul, prețul și calitatea au pierdut din 
importanță, spune Cristina Hamilton, Marketing Manager 
Dobrogea Grup. „A fost mai degrabă o reacție sponta-
nă a consumatorilor la o situație de criză. Observăm în 
2021 tendința consumatorului de a reveni către criteriile 
obișnuite de achiziție și consum în care prioritatea sunt 
calitatea, brandul, tipul de produs, destinația de utiliza-
re. De asemenea, observăm păstrarea unor obiceiuri de 
consum redobândite în 2020, respectiv gătitul acasă, fie 
de mâncare, fie de dulciuri. Astfel, categoria de morărit 
își recâștigă locul în viața de zi cu zi a consumatorilor”, 
afirmă Cristina Hamilton.

Făinuri - evoluție total categorie
MAT octombrie '21 Valoare Volum
Griș 6,1% 3,4%
Făină 56,2% 59,6%
Mălai 30,0% 34,2%
Pesmet 7,7% 2,7%
Dinamica Total 
categorii MAT vs LY -3,1% -6,0%

Mălai

Top mărci Cotă de piață MAT Top mărciValoare Volum
Private Labels 39,9% 59,2% Private Labels
Arpis

40,4% 27,2%

Arpis
Băneasa Băneasa
Hora Hora
Mălaiul lui 
Enache

Mălaiul lui 
Enache

Panzani Măriuca
Total 80,3% 86,4% Total

Făină 
Segmentare în 
funcție de utilizare

Cotă de piață  
în volum MAT

Dinamica  
MAT vs. MAT-1

Nespecificat 85,3% -10,6%
Cozonac 10,8% 12,6%
Pizza 3,5% 15,8%
Prăjituri 0,1% -19,6%
Pâine fără gluten 0,1% -1,6%
Altele* 0,2% -0,1%

Mălai
Segmentare în 
funcție de tip

Cota de piață MAT Dinamică MAT vs. MAT-1
Valoare Volum Valoare Volum 

Extra 63,7% 61,3% -1,3% -6,1%
Fără tip 21,8% 23,7% -8,4% -12,8%
Grișat 12,5% 13,1% 45,9% 68,4%
Superior 1,3% 1,7% -17,4% -22,6%
Altele* 0,7% 0,1% -17,9% -12,7%

Făină

Top mărci Cota de piață MAT
Valoare Volum

Private Labels 43,2% 59,6%
Băneasa

44,4% 31,3%
Boromir
Dobrogea
Grania
Raftul bunicii
Total 87,5% 90,9%

Făină 
Segmentare în 
funcție de tip

Cotă de piață  
în valoare MAT

Dinamica  
MAT vs. MAT-1

Nespecificat 80,9% -10,1%
Cozonac 13,4% 6,4%
Pizza 4,0% 18,8%
Pâine fără gluten 0,6% -4,5%
Prăjituri 0,2% -15,0%
Altele* 0,9% 16,5%

*Brandurile sunt listate în ordine alfabetică
MAT = Nov. 2020 - Oct. 2021, MAT-1 = Nov. 2019 - Oct. 2020;  
Retaileri monitorizați: Carrefour, Market, Cora, dm,  
Mega Image (incl. Shop&Go), Metro, Penny, Profi

Sursa:
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Făinuri

O tendință similară a fost observată și de Bogdan Bîra 
(Sam Mills Group), care subliniază că avansul categoriei 
de făinuri este datorat și de interesul mai mare al tinerilor 
de a găti acasă, cu ingrediente de calitate superioară. „De 
asemenea, consumul mare de mălai își are explicațiile în 
istoria și specificul bucătăriei naționale în care mămăligu-
ța ocupă un loc important”, completează Bogdan Bîra.
În acest context, Sam Mills Group va aduce pe piață, 
la începutul lui 2022, o nouă gamă de făinuri Arpis 
Specialități, care va include făină albă pentru cozonac, 
făină albă de grâu pentru prăjituri, făină neagră de grâu, 
mălai extrafin și mălai țărănesc.
Și compania 7 Spice a identificat o nișă parțial acoperită 
în România – piața făinurilor destinate blaturilor de piz-
za și focaccia – și a lansat gama de făinuri profesionale 
pentru pizza Castelana. Răspunsul consumatorilor a fost 
unul pozitiv, gama urcând rapid în topul celor mai vân-
dute produse speciale din portofoliul companiei, spune 
Amelia Olteanu, Director National Marketing 7 Spice. 
„Consumatorul român este unul deschis la experiențe 
gastronomice noi. Pe de altă parte, specificul produselor 
realizate din făină este unul mai degrabă tradițional. Am 
înregistrat însă solicitări de la clienții noștri producători 
de pâine sau patiserie și de făinuri mai puțin clasice, de 
exemplu făină de ovăz”, adaugă Amelia Olteanu. 

Bio își face loc în categorie

De interes atât pentru consumatori, cât și pentru retai-
leri a devenit în ultima perioadă și segmentul de pro-
duse de morărit bio, în special făina bio, crede Cristina 
Hamilton (Dobrogea Grup), care subliniază că această 
zonă va susține creșterea categoriei pe viitor. 
În același timp, consumatorii adoptă rapid trenduri mai 
sănătoase în prepararea hranei, iar făinurile din cereale 
exotice sau pseudocerealele câștigă teren, completează 
Adelina Păsat, Director Comercial Nutrivita, companie 
a cărui portofoliu cuprinde făinuri bio în proporție de 
95%. „Într-o categorie în care pesticizarea culturilor și 
poluarea solului devin probleme din ce în ce mai mari, 
ne-am asumat misiunea de a oferi românilor o alimen-
tație cât mai curată. Ne bucurăm să vedem că din ce în 
ce mai mulți consumatori aleg produsele fără coloranți 
și conservanți, certificate ecologic. În segmentul nostru, 
gradul de adoptare a inovației este unul semnificativ, 
consumatorii fiind în permanență în căutarea unor 
făinuri care să le permită obținerea unor rezultate mai 
bune cu preparatele pe care le realizează (pâine, prăji-
turi, sosuri)”, detaliază Adelina Păsat.
Trendul bio are mult potențial, spune și Mircea Stoica, 
CEO Sanovita, companie care a investit anul trecut 
500.000 de euro într-o nouă facilitate de producție bio 
și care are unul dintre cele mai complexe portofolii de 
produse bio de pe piața locală. „Este însă o categorie 
sensibilă la preț, unde sunt necesare eforturi continue 
de educare cu privire la beneficiile obținute: nutrienți, 
energie, menținerea în formă, gustul deosebit. Există și 

consumatori sofisticați, care călătoresc mult în stră-
inătate, sunt bine informați și investesc în ceea ce îi 
ajută să trăiască mai bine și mai armonios. Ei acceptă 
cu ușurință noul și neconvenționalul. În rest, după cum 
spuneam, sunt necesare eforturi de educare și informa-
re constante, dar, în timp, ușor-ușor, se văd rezultatele”, 
crede Mircea Stoica.
Cererea la raft este dictată, bineînțeles, și de stiluri-
le diferite de viață ale clienților, punctează și Costela 
Dumitru Grigore, Manager Achiziții Băcănie Carrefour 
România. „Vorbim de clienți tradiționali, care folosesc 
tipuri clasice de făină (din grâu, 000, 650, cozonac), de 
clienți mai moderni, care setează noile tendințe (aceștia 
caută făină din grâu dur sau diferite alte tipuri de cere-
ale: ovăz, orez, secară, hrișcă, mixuri). Totodată, există 
și clienți al căror consum este determinat de diferite 
probleme de sănătate, precum celiacii, diabeticii, iar de 
aici derivă cererea mai specifică”, declară reprezentanta 
retailerului francez.

Trenduri de urmărit în 2022

Produsele de morărit își vor continua trendul ascendent 
și anul viitor, fiind influențat în mod direct de relua-
rea obiceiurilor de gătit acasă, crede Cristina Hamilton 
(Dobrogea Grup). Aceasta vede însă ca provocare majoră 
pentru 2022, pentru întreaga industrie, găsirea unui 
echilibru între explozia costurilor materiilor prime, a 
cheltuielilor cu energia și transportul și păstrarea unui 
nivel de preț accesibil pentru consumatori. „În catego-
ria de morărit, creșterile vor veni atât din produsele de 
bază, dar și din făinurile cu destinație specială. Estimăm 
creșteri pentru toate liniile de business în care activăm 
– morărit, panificație, biscuiți, patiserie proaspătă și 
congelată”, spune Cristina Hamilton.
La rândul său, Georgiana Gheorghiu, Marketing Manager 
Gama&Gama (companie care produce și distribuie pe 
piața de profil brandurile Digama și Vera Verde), consi-
deră că unul din pilonii de creștere a acestui segment 
și anul viitor ar putea fi reprezentat de mutarea consu-
mului „in-house”, pandemia resetând stilul de viață al 
consumatorilor. „Un alt factor ar putea fi diversitatea și 
noutatea la raft pe segmentul alimentelor de bază. Din 
cauza problemelor cu care ne-am confruntat în acest an, 
cele mai mari fiind situațiile de out-of-stock și majora-
rea bruscă a prețului pentru materia primă, nu am făcut 
nicio extensie a portofoliului. Am avut această abordare 
în acest an și pentru că am decis să schimbăm strategia 
de business începând cu 2022. Pregătim noi surprize”, 
afirmă Georgiana Gheorghiu.
În opinia Adelinei Păsat, creșterea categoriei va fi sus-
ținută de produsele inovatoare, ce pot îmbunătăți viața 
consumatorilor. „Două vor fi trendurile în anul 2022: 
produsele proteice și cele vegane. Vom regăsi din ce în ce 
mai multe făinuri atipice (de mazăre, de linte, de năut) și 
consumatori deschiși în a-și adapta dieta la una mai prie-
tenoasă cu mediul”, conchide reprezentanta Nutrivita. ç
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CHEP, pionier în logistica circulară, 
menține creșterea anuală double digit 
pe fondul provocărilor din Supply Chain
În urmă cu zece ani, CHEP declanșa pe piața 
locală decuplarea primilor producători de la 
modelul liniar tradițional, acesta fiind pasul 
către economia circulară și către o schimbare 
amplă de mentalitate. Iar în acest moment, 
compania a ajuns la un ecosistem format 
din sute de companii care aplică soluțiile 
circulare CHEP în distribuție. Bilanțul celor 10 ani 
de activitate în România se vede în creșterea 
constantă a cererii, a numărului de clienți și a 
sectoarelor în care activează și prin creșterile 
anuale double digit, explică Gabriel Ivan, 
Country General Manager România & Bulgaria.

Cum a evoluat businessul CHEP pe piața locală în 
cei 10 ani de activitate? 
Primii ani au fost o perioadă de pionierat, nu foarte 
simplă, în care a trebuit sa explicăm atuurile serviciului 
de reutilizare prin închiriere a paleților. Era un concept 
cu totul nou, care implica un proces de colaborare 
fără precedent între actorii lanțului logistic. Am început 
în 2011 cu o masă critică din care făceau parte prin-
cipalele companii multinaționale din sectorul bunurilor 
de larg consum. Astăzi, colaborăm cu câteva sute de 
companii, pe lângă care deservim alte sute de clienți 
din Europa, care au relații comerciale cu România. Iar 
România se află de câțiva ani în topul creșterii la nivel 
regional, pentru că e o piață cu spațiu larg de crește-
re comparativ cu alte piețe din regiune. Infrastructura 
CHEP s-a dezvoltat, în consecință, de la primul centru 
service în 2011, la o rețea de centre de service cu 
acoperire națională, unde echipamentele noastre 
sunt inspectate, reparate și de unde le livrăm în supply 
chain-ul național. În 2021, am devenit carbon neutri în 
privința propriilor operațiuni, ceea ce ne dorim și pen-
tru clienții și furnizorii noștri. Privim înainte cu optimism, 
spre un lanț de supply chain pozitiv, regenerativ.

Cum a evoluat portofoliul de clienți în cei zece ani? 
La ce număr ați ajuns pe piața locală de FMCG?
Numărul companiilor care au trecut la sistemul cir-
cular a crescut de la an la an, cu 50% chiar din 2019. 
Înainte de debutul pandemiei, lucram cu 200 de 
companii din FMCG, în acest moment, oferim servicii 
de pooling pentru un număr de peste 400 de com-
panii, de la multinaţionale până la mici producători 

locali, implicit pentru furnizorii și partenerii lor comer-
ciali. Pandemia a produs un declic, ceea ce a adus 
pentru noi efortul de a integra sustenabil în sistemul 
nostru circular noi clienți. Doar anul trecut, au tre-
cut complet pe paleții albaștri companii importan-
te  precum Carpathian Springs și Abatorul Periș. Alți 
clienți existenți au migrat complet la CHEP. În general, 
deservim companii cu supply chain complex, costuri 
mari de distribuție și marje mici de profit, din piețe ca-
racterizate de distribuția unui volum uriaș de mărfuri 
și ambalaje. Producătorii au cheltuieli foarte mari de 
recuperare a paleților din piață din cauza profilului de 
distribuție foarte fragmentat. Paletul albastru rezolvă 
această complexitate, fapt care explică creșterea 
cererii. De la debutul pandemiei, vedem tot mai mul-
te companii interesate să obțină eficiențe de cost pe 
toată lungimea lanțului de distribuție și să le mențină. 

Cât de importantă este colaborarea între jucătorii 
din FMCG pentru a realiza tranziția către o economie 
circulară?
Economia circulară e o economie colaborativă prin 
excelență. Am anticipat de mai mulți ani, bazându-ne 
pe insight-urile noastre, dar și pe factori obiectivi, că 
industria FMCG va fi tot mai interesată de economia 
circulară. Am intrat deja într-o nouă decadă, în care 
marile companii din producție și din Retail își asumă un 
angajament public spre practici sustenabile, deru-
lează campanii de promovare a soluțiilor circulare și 
comunică mai mult ca oricând pe acest subiect.

Aveți o estimare privind economia pe care o face o 
companie care intră în sistemul circular de închiriere 
a paleților?
Din analizele noastre, o companie care trece pe 
paleții CHEP își poate scădea cheltuielile cu mana-
gementul acestora cu o medie de 20% după primul 
an de la conversia la sistemul nostru. În funcție de 
complexitatea lanțului logistic, vorbim despre eco-
nomii anuale care pot ajunge la sute de mii de euro. 
Desigur că nivelul de reducere a costurilor depin-
de mult de specificul sectorului, dar și de eficiența 
sistemului logistic preexistent. Din momentul încheierii 
contractului, producătorul sau distribuitorul nu va mai 
avea cheltuieli de achiziție, depozitare, recuperare și 
reparații. Implicit, nu vor mai exista pierderi din dete-
riorarea produselor la transport, penalități din partea 
lanțurilor de retail, cheltuieli cu personalul, accidente 
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operaționale. Sunt aspecte destul 
de greu de cuantificat intern, pe 
care echipa noastră e specializată 
să le identifice în etapa care prece-
de relația contractuală, etapa de 
audit a lanțului de aprovizionare.

Pe lângă reducerea costurilor, 
care sunt principalele avantaje ale 
acestui sistem? 
Ca proprietar permanent al pa-
leţilor, preluăm managementul 
depozitării, colectării și reparațiilor 
paleților, dar și munca administrati-
vă de declarare a paleţilor puși pe 
piață și oferim beneficiul scutirii de 
contribuția la Fondul pentru mediu 
pe paleții CHEP puși pe piață. E un 
aspect specific sistemului nostru și 
un punct de interes în discuțiile din 
debutul fiecărei relații de colaborare. Pe lângă toate 
acestea, suntem un sistem sustenabil prin definiție. Un 
aspect caracteristic sistemului pe care îl operăm e 
proveniența lemnului echipamentelor de transport din 
păduri replantabile, gestionate durabil. Durata lungă 
de viață a unui palet CHEP din lemn reduce presiunea 
asupra resurselor naturale, iar fragmentele inutilizabile 
se transformă în biocarburant. În aceeași manieră 
centrată pe grija pentru natură, platformele pentru 
prezentare la raft sunt fabricate din plastic reciclat și 
nu devin niciodată deșeu. Toate economiile de mediu 
le sunt atribuite clienților. Pe lângă faptul că platfor-
mele noastre sunt sustenabile, avem o poziție unică și 
vizibilitate completă asupra lanțului de aprovizionare 
global, prin care putem oferi  o scădere puternică a 
emisiilor prin optimizarea rutelor și evitarea kilometrilor 
fără încărcătură, dar și prin faptul că facilităm parta-
jarea aceluiași camion între mai multe companii. 

Dinspre ce segmente de piață înregistrați cea mai 
mare cerere?
În ultimii ani, avem o dinamică excelentă în sectorul 
de băuturi, dry food, fructe și legume. Sectorul cu 
cea mai mare creștere rămâne cel de băuturi, care 
are în continuare și cel mai mare potențial. 

Care sunt oportunitățile de creștere identificate la 
nivelul pieței locale?
Oportunitățile noastre vin din provocările pieței. O 
mare provocare pentru companii a fost și rămâne 
presiunea pe cash flow din cauza fluctuațiilor de 
cerere. Am lucrat cu mulți producători aflați sub pre-
siune în această perioadă, care au migrat la sistemul 
nostru pentru oportunitățile de optimizare din elimina-
rea investițiilor în depozite, echipamente de transport, 
în general, din renunțarea la active care implicau o 
serie de costuri ascunse. O altă oportunitate pentru 

noi, ce vine dintr-o provocare inevitabilă în sistem 
tradițional liniar, este faptul că o creștere a cererii 
de consum și preferința pentru comenzi online va 
crește exponențial amprenta de mediu a producă-
torilor, distribuitorilor și retailerilor. Noi îi putem ajuta să 
identifice rutele cele mai scurte, pe care pot partaja 
costurile de transport cu alte companii din industrie, 
într-un flux circular, cu cel mai mic impact posibil. 
Totodată, soluțiile digitale care permit monitorizarea 
stocurilor de marfă reprezintă încă o oportunitate de 
creștere pentru companie. Oferim vizibilitate superi-
oară producătorilor și distribuitorilor cu care lucrăm, 
ceea ce poate fi de interes pentru noi segmente de 
clienți. Pentru anul viitor, vom menține ritmul de creș-
tere double digit. Vom intra mai puternic pe anumite 
sectoare FMCG. Vedem sinergii și în colaborarea cu 
echipa din Bulgaria, având deja mulți clienți cu sediul 
central în România și cu operațiuni în piața vecină. E 
o oportunitate de a aduce beneficiile eficiențelor prin 
colaborarea între companii pe o piață cu un ritm mai 
lent de creștere, dar cu potențial. 
La nivelul pieței locale, nu ar fi o surpriză să vedem 
primele intenții de reașezare atât în anumite sectoare 
FMCG, cât și, probabil, în logistică. În retail vedem 
schimbări într-un orizont de cel mult cinci ani. Criza e 
o perioadă a consolidărilor, în care jucătorii mari vor 
câștiga și mai multă cotă de piață.

Ce estimări aveți pentru 2022? 
Anticipăm o evoluție pozitivă a sectorului de servicii 
de închiriere a echipamentelor de transport, simultan 
cu scăderea interesului pieței pentru serviciile logisti-
ce tradiționale liniare. E un proces natural de evolu-
ție pentru supply chain, pe măsură ce producătorii 
investesc tot mai mult în automatizare, dar și într-un 
context al lipsei sistemice de sustenabilitate economi-
că și sustenabilitate naturală, climatică.
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Viorel Leca, Director General Gebrüder Weiss România: 
După un an 2020 plin de impredictibilități pe toate 
planurile, nu doar în industria în care activăm, în 2021 
consider că piața de profil s-a adaptat schimbărilor 
și a găsit căile de a face față situațiilor generate de 
pandemie. Previziunile noastre de la începutul anului, 
și anume că piața locală de transport și logistică va 
înregistra un avans ușor în 2021, au fost confirmate de 
datele furnizate de INSSE pentru primul semestru din 
2021. Conform analizei Institutului Național de Statistică, 
transportul rutier de mărfuri a crescut cu 11,2% în 
ceea ce privește volumul mărfurilor expediate, față de 
aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce 80,2% dintre 
volume au fost direcționate la nivel național. Dincolo de 
provocările aduse de pandemie, industria de profil se 
confruntă în continuare cu o infrastructură deficitară, 
impredictibilitatea mediului economic și politic local, 
dar și flexibilitatea costurilor cu personalul în contextul 
volatilității pieței muncii. 

Răzvan Bagherea: Inflația a devenit o chestiune de inte-
res pentru toate țările europene, deoarece ne confrun-
tăm cu cea mai mare creștere din ultimii 3 ani. Pe parcur-
sul dezvoltării afacerii noastre, ne-am confruntat mereu 
cu fluctuații ale prețului carburanților și am învățat în 
timp să minimizăm impactul asupra businessului, prin 
negocierea unui preț mai bun, reflectat în prețul final. 
În acest context, compania noastră își asumă o serie de 
angajamente în ceea ce privește responsabilitatea soci-
ală și de mediu, cum ar fi reducerea în 5 ani cu până la 
10% a amprentei de carbon, prin diverse măsuri ce dorim 
să le implementăm. De asemenea, vizăm dotarea forței 
de vânzări cu vehicule echipate cu motoare de ultimă 
generație, puțin poluante și electrice. Până în 2024 vrem 
ca 100% din flota auto să fie compusă din vehicule Euro 
6. Mai mult, grupul a achiziționat anul acesta un număr 
de 14 autoturisme cu combustibil alternativ (GPL), iar 
pentru 2022 analizăm demararea unui proiect pe zona de 

Un sector rezilient în fața 
provocărilor

Piața logistică din România a depășit cu succes provocările pandemiei, reușind să obțină 
rezultatele pozitive chiar și în condițiile în care a fost nevoie de adaptare și decizii rapide 
pentru a asigura continuitatea lanțului de aprovizionare. Jucătorii din piață sunt optimiști, 
însă privesc și către factorii externi care ridică anumite semne de întrebare față de evolu-
ția întregii piețe. De Bogdan Angheluță.

Răzvan Bagherea, Director Organizare și Resurse 
Umane, Aquila: Pandemia a creat un dezechilibru în 
toate domeniile, însă compania noastră nu a oprit acti-
vitatea în niciun moment, reușind să traverseze această 
situație gravă sanitară printr-o bună organizare. Un 
obiectiv major a fost și rămâne siguranța tuturor cole-
gilor noștri. Echipa noastră de management a situațiilor 
de criză a monitorizat zilnic întreaga situație epidemio-
logică. Având dorința de a eficientiza continuu activita-
tea, în ultimul an am fost parte dintr-o industrie vitală 
pentru economie, care a facilitat ajungerea produselor 
la consumatori, chiar și în condițiile dificile generate de 
pandemie. Împreună, am reușit să menținem activitatea 
economică și să evităm posibile situații dificile, provo-
cate de lipsa temporară a bunurilor de primă necesi-
tate.  La nivelul pieței de distribuție, este prognozată o 
creștere anuală medie de 5% în următorii 5 ani. Acest 
lucru confirmă faptul că piața în care activăm este una 
solidă, cu potențial de creștere, iar reziliența pieței a 
fost dovedită în pandemie. Experiența noastră și ce se 
vede în restul Europei de Est ne spune că mai avem loc 
de creștere rapidă pe piața distribuției din România.

Cum apreciați evoluția pieței de distribu-
ție din România, având în vedere contex-
tul generat de criza sanitară?

1

Cum ați resimțit creșterea prețului la pe-
trol și carburanți? Ce estimări aveți pen-
tru perioada următoare, având în vedere 
tensiunile prezente la nivel european?

2
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Răzvan Bagherea: Tehnologia a avansat 
cu pași rapizi și a reușit să vină în ajutorul 
domeniului în care activăm cu soluții efici-
ente pentru optimizarea proceselor. ERP și 
Warehouse Management System sunt două 
componente importante pentru eficienti-
zarea activităților de recepție, depozitare, 
colectare și expediere a mărfurilor. Mai mult, 
gestionarea pe baza soluțiilor IT a resurse-
lor este un pas important pentru procesele 
interne și oferă un management integrat al 
proceselor și operațiunilor. Odată cu finali-
zarea IPO, avem planuri importante în acest 
domeniu. Platforma B2B de comerț online va 
permite clienților să urmărească oferta de 
produse, promoțiile și să efectueze comenzi, 
ușurând și simplificând procesul de achiziție 
al acestora. Vom implementa un nou sistem 
ERP, performant, adaptat nevoilor curente 
ale companiei și suficient de flexibil pentru a 
permite integrarea unor funcții și soluții noi, 
pe măsură ce strategiile de dezvoltare ale 
Aquila sunt puse în practică. De asemenea, 
vom face eforturi să automatizăm un procent 
cât mai mare din operațiunile curente. Vizăm 
astfel implementarea unui sistem care per-
mite combinarea mai multor comenzi (multi 
order pickers) de către un singur operator și 
înlocuirea sistemului convențional de picking 
(pregătirea mărfurilor) prin terminal RF (frec-
vențe radio) cu cel de voice și vision picking.
Viorel Leca: Din punctul nostru de vedere, 
existența unor astfel de tehnologii și siste-
me este obligatorie pentru a putea presta 
servicii de calitate și a putea oferi trans-
parență și trasabilitate. Provocarea constă 
însă în contractarea celor mai noi tehnologii 
având în vedere viteza cu care acestea devin 
învechite. Digitalizarea este pasul firesc 
spre dezvoltarea industriei de transport și 
logistică, iar contextul pandemic a dus la o 
accelerare în acest sens, acest aspect pro-
ducând efecte în cascadă în toate domeniile. 
Noile trenduri de cumpărare, profilul noului 
consumator care își dorește să aibă acces 
la cele mai diverse produse doar la câteva 
click-uri distanță, alături de creșterea mare a 
numărului de transporturi la nivel global au 
determinat industria de transport și logistică 
să adopte soluții IT care să vină în întâmpi-
narea clienților. Transparența, scalabilitatea, 

transport domestic cu un cap tractor alimen-
tat cu gaz natural.
Viorel Leca: De la începutul anului, prețul com-
bustibilului a înregistrat creșteri succesive, de 
până la 20%. La creșterea prețului la combusti-
bil se adaugă inflația, nivelul ROBOR, creșterea 
majoră a prețului la electricitate și gaze și nu 
numai – iar toate aceste majorări pun o presiu-
ne foarte mare pe supply-chain, presiune ce se 
va reflecta mai departe în prețurile serviciilor 
și produselor oferite/comercializate.

Răzvan Bagherea: Suntem de 4 ani pe pri-
mul loc în România în topul companiilor de 
distribuție. Ne mândrim cu poziția noastră 
pe piață, dar asta ne obligă să păstrăm cel 
mai înalt nivel al serviciilor oferite clienților 
noștri, astfel încât să fim nu doar un lider, ci 
și un exemplu pentru restul jucătorilor din 
acest domeniu. Concurența aduce progres și 
ne adaptăm în fiecare zi la noile trenduri, la 
cerințele de mediu și trendurile din domeniul 
digitalizării. Încheierea cu succes a Ofertei 
Publice Inițiale reprezintă o oportunitate 
pentru noi de a achiziționa alte companii 
care au branduri puternice în portofoliu și de 
a ne extinde gama de produse.
Viorel Leca: Relația cu jucătorii din piața de 
FMCG este una foarte bună, în general. Fiecare 
industrie are însă particularități, iar provo-
carea noastă constă în a înțelege nevoile 
cu care se confruntă jucătorii din această 
industrie și a veni în întâmpinare cu soluții 
potrivite. Nu am întâmpinat probleme grave 
sau blocaje, însă contextul Covid-19 a adân-
cit și mai mult provocările cu care oricum ne 
confruntăm și anume dificultatea în a formula 
previziuni privind evoluția volumelor, precum 
și dificultatea în a formula previziuni privind 
retenția forței de muncă. În plus, orizontul pri-
vind economia mondială este incert în acest 
moment. Toate aceste aspecte, coroborate cu 
lipsa unei strategii unitare la nivel mondial/
european privind gestionarea crizei sanitare, 
pun o mare presiune pe zona de supply-chain, 
aprovizionarea fiind anevoioasă. În această 
perioadă, este esențială existența unei echipe 
stabile, care să fie pregătită să gestioneze 
această presiune. În Gebrüder Weiss, ne bu-
curăm de un procent important de angajați cu 
peste 5 ani în companie, aproximativ 38%, iar 
12% ne sunt alături de peste 10 ani.

Cât de importantă este, din 
punctul dvs. de vedere, imple-
mentarea unor tehnologii pre-
cum ERP sau WMS? 

Cum ați descrie relația de anul 
acesta cu ceilalți jucători din 
piața de FMCG? 
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productivitatea crescută și optimizarea costurilor sunt 
doar o parte dintre beneficiile pe termen lung ale digita-
lizării pe segmentul transporturilor și logisticii. 

de distribuție cu portofolii de produse complementare 
gamei oferite de Aquila. Apoi, avem în plan să folo-
sim 10%-15% din fonduri pentru capital de lucru, între 
10%-15%, pentru proiecte de digitalizare a operațiuni-
lor, îmbunătățirii serviciilor pentru clienți, creșterea 
trasabilității și productivității și un procent similar 
pentru dezvoltarea brandurilor proprii și a unora 
noi. Vizăm consolidarea poziției Aquila în România și 
Republica Moldova, fără să avem acum planuri imedi-
ate care să vizeze alte piețe, însă monitorizăm con-
textul politico-economic al țărilor din jur și eventuale 
oportunități. Aquila investește permanent în depozite 
și în flota auto. Pregătim, de asemenea, și investiții în 
energia verde. Acordăm o atenție deosebită zonei de 
ESG, aceasta urmând să fie o componentă majoră din 
strategia de business pe viitor. 
Viorel Leca: Pentru 2021, am alocat un buget de investiții 
de peste 1 milion de euro. Principalele direcții în care in-
vestim sunt cele menite să permită creșterea businessu-
lui în mod sustenabil și organic, precum și menținerea 
nivelului competitiv. Investim anual în 3 zone principale 
(fără a ne limita însă la acestea): infrastructura – ex-
tinderea sau modernizarea spațiilor logistice existente, 
dar și inaugurarea unora noi (atunci când contextul este 
oportun) cum ar fi extinderea capacității de stocare 
a depozitului din Sibiu, echipamente și instrumente 
digitale – de la scannere, stivuitoare până la platforme 
și aplicații digitale și personal/resurse umane – diverse 
traininguri și specializări pentru angajați, în funcție de 
nivelul de pregătire și cerințele postului.

Răzvan Bagherea: Compania a înregistrat în 2020 o cifră 
de afaceri de 1,8 miliarde de lei, o creștere de 6% față 
de 2019. În iunie 2021, Aquila înregistra venituri de 901 
milioane lei, o creștere de 15% față de S1 2020. Profitul 
anului 2020 este de aproape 58,4 milioane de lei, în 
creștere cu 171% față de anul 2019. Toate aceste evoluții 
ne plasează într-o poziție favorabilă pentru a bene-
ficia de schimbările de pe piață prin concentrarea pe 
produsele cu valoare adăugată mare, extinderea gamei 
de produse și acoperirea tuturor canalelor de distribu-
ție. Noi am crescut peste media pieței și ne așteptăm să 
avem aceeași evoluție și după listarea de la BVB. Ne ba-
zăm estimările pe experiența pe care o avem în a alege 
ținte de achiziție potrivite pentru strategia noastră și pe 
eficiența crescută adusă de digitalizarea operațiunilor.
Viorel Leca: Cifrele sunt momentan confidențiale și pre-
liminarii, însă suntem în continuare optimiști si preconi-
zăm un procent de creștere de 3-5% față de nivelul anului 
2020. Este prematur să facem estimări pentru 2022, însă 
sperăm să păstrăm cel puțin același trend de creștere.

Răzvan Bagherea: Am derulat cu succes oferta publi-
că pentru majorarea capitalului social în urma căreia 
avem 367 de milioane de lei pregătiți pentru investițiile 
planificate. Vrem să fructificăm inteligent oportuni-
tățile oferite de piață, de aceea aceste sume vor fi 
utilizate pentru creștere și consolidare.  Astfel, vrem 
să folosim între 50%-70% din fonduri pentru achizițio-
narea de companii care dețin branduri importante pe 
piața bunurilor de larg consum și ale unor companii 

Răzvan Bagherea: Activăm pe toate canalele, așa că 
putem profita de orice evoluție a pieței. Având în vedere 
scăderea ponderii comerțului tradițional în comerțul 
total, cifra de afaceri a Grupului în perioada 2018-2020 a 
crescut cu o rată de creștere anuală cumulativă (CAGR) 
de 11,6%. Canalul de retail organizat include peste 4.500 
de clienți, principalii clienți sunt hypermarketurile, 
supermarketurile, lanțurile de magazine cu discount și 
peste 1.400 de benzinării. În 2020, cifra de afaceri totală 
a Grupului pe acest canal în România a fost de 743 mili-
oane lei, iar la 30 iunie 2021 era de 363 milioane lei. Prin 
dezvoltarea unei platforme online B2B, putem spune 
că Aquila continuă să ofere partenerilor noștri soluții 
concrete în versiuni clasice și digitale.
Viorel Leca: Cu siguranță, ultimii 2 ani au adus o creș-
tere a segmentului de e-commerce, iar acest lucru a 
impactat puternic industria de profil. Această creștere 
va avea loc și în următorii ani, iar România se va bucura, 
cel mai probabil, de un loc fruntaș în topul tărilor cu cea 
mai mare creștere. ç

Care a fost bugetul de investiții în 2021 și 
cum va arăta acesta în 2022? Care sunt 
zonele pe care le vizați, cu precădere, 
atunci când setați bugetul de investiții?

Cum arată rezultatele financiare pe 2021 
și care sunt așteptările pentru anul viitor?

Cum apreciați impactul tot mai mare al 
canalului e-commerce asupra sectorului 
logistic din piața locală?
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Retailul la km 2040: cum va arăta 
magazinul fizic în era digitalizării

Până în anul 2040 magazinele fizice, așa cum le știm în prezent, vor dispărea. 
Transformarea va fi condusă în principal de e-commerce, care va pune presiune pe 
retaileri pentru a regândi scopul și felul în care arată magazinele în vederea 
alinierii la cerințele erei digitale, susțin analiștii Euromonitor în studiul Commerce 
2040. De Alina Stan.

Pentru a păși pe acest traseu al transfor-
mării, retailerii trebuie să dea dovadă de 
mult curaj și să accepte să iasă din zona de 
confort. Este un trend repetitiv în condițiile 
în care retailul a cunoscut schimbări de la 

an la an – mulți cumpărători nu mai aleg un singur canal 
de achiziție, fiind mai degrabă adepții cumpărăturilor 
multicanal. În final, vorbim de un proces bidirecțional: 
uneori retailerii sunt cei care dau startul revoluției 
in-store prin tehnologiile implementate sau desingul 
avangardist, în timp ce alteori clienții sunt cei care pro-
voacă schimbarea. 

Forțele care redefinesc retailul viitorului

În acest context, câteva elemente sunt cruciale în cre-
ionarea retailului de mâine. Astfel, deși consumatorii se 
arată deschiși în fața noilor tehnologii, nivelul de con-
fort poate să difere în funcție de gradul de intruziune al 

soluțiilor implementate în magazin. Sub acest aspect, 
studiul Euromonitor arată că 42% din consumatorii 
intervievați sunt de acord să fie ghidați în magazin de 
către un robot pentru a-și găsi mai ușor produsele de pe 
lista de cumpărături. Chiar dacă procentul este ridicat, 
atunci când consumatorii au fost întrebați dacă preferă 
asistența unui om în locul unui robot pentru chestiuni 
ce țin de experiența de cumpărături, respondenții s-au 
arătat în favoarea contactului uman. 
Un alt punct important este deschiderea consumatorilor 
spre oferirea de date personale necesare retailerilor 
online. La nivel mondial, doar 22% dintre respondenți 
consideră că au control asupra informațiilor personale, 
în timp ce 46% își arată îngrijorarea cu privire la volumul 
de date pe care companiile îl dețin despre consumatorii 
lor. În schimbul acestor date, companiile ar trebui să 
ofere plus valoare consumatorilor, consideră 32% dintre 
cei intervievați în cadrul studiului Euromonitor.
Pe de altă parte, dacă până nu demult consumatorii 

Tendințe
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alegeau retailul online pentru a „vâna oferte” și pentru 
a economisi bani, în prezent ei sunt atenți și la aspecte 
care țin de sustenabilitate. Astfel, 32% dintre respon-
denți au afirmat că achiziționează produse de la bran-
durile de retail care le susțin crezul social și politic. 
O zonă „fierbinte” este așa-numita „apocalipsă a retailu-
lui”, declanșată de ciocnirea comerțului online și a celui 
offline. În ultimii zece ani, retailul online a cunoscut o 
creștere de 20% în perioada 2011-2021, potrivit datelor 
Euromonitor. Deși avansul este net superior cumpărătu-
rilor din magazinele fizice, în anul 2020 81% din achiziți-
ile de bunuri au fost realizate în retailul offline, procent 
așteptat să scadă la 76% în 2025. 
Coroborate, aceste puncte dezvăluie retailerilor aspecte-
le pe care trebuie să le aibă în vedere în relația cu cum-
părătorii viitorului, care sunt foarte diferiți și care caută 
experiențe diferite. Astfel, 34% aleg online-ul pentru că 
pot achiziționa produsul dorit de oriunde s-ar afla, la 
orice oră. Alți 43% aleg în schimb magazinul fizic pentru 
cumpărături imediate. Pe de altă parte, generația tânără 
caută magazine care să le ofere experiențe de shopping 
(54%), iar 24% se uită după cumpărături personalizate. 
Dacă în primul val al revoluției din retail magazinele 
fizice și online-ul își disputau supremația, în acest al 
doilea val companiile vor trebui să găsească soluții de a 
integra retailul fizic și soluțiile digitale. 

Magazin de proximitate versus magazin 
experimental

Prin urmare, în viitor vom avea două spații principale 
de retail offline. Pe de o parte vor exista magazine de 
proximitate, care se vor adresa cumpărăturilor de impuls, 
iar pe de altă parte vom avea locații care se vor concentra 
pe promovarea brandurilor și a valorilor acestora, într-o 
experiență de shopping inedită. Mai mult, magazinul 
viitorului va oferi posibilitatea cunoașterii cumpărătorilor 
înainte ca aceștia să plătească pentru achizițiile făcute, 
imediat ce aceștia au intrat în magazin. O modalitate pen-
tru a realiza acest lucru va fi implementarea scanării faci-
ale. De asemenea, în viitor, vitrinele magazinelor vor deveni 
mai interactive, permițând cumpărătorilor să își aleagă 

produsele dintr-o listă digitală și să le ridice apoi dintr-un 
pick-up point aflat la intrarea în locație. Livrarea produse-
lor se va putea face direct acasă, cu ajutorul dronelor. 
În interiorul magazinelor produsele selectate vor putea 
fi adăugate unei liste virtuale de cumpărături pe care 
clientul o poate achita la plecare, în timp ce roboții vor 
fi folosiți atât pentru aprovizionarea rafturilor, cât și 
în relaționarea cu cumpărătorii. În acest mediu, datele 
colectate despre cumpărători vor deveni din ce în ce 
mai importante pentru crearea unei relații one-to-one, 
pentru a le putea oferi acestora experiențe personaliza-
te și recomandări pe baza preferințelor. Astfel, tehno-
logia va fi utilizată pentru a crea experiențe in-store și 
nu neapărat pentru a vinde produse, respectiv pentru a 
facilita accesul direct al brandurilor spre cumpărători. 
În acest fel, companiile vor putea avea acces instant la 
feedbackul clienților. 

Exemple de Best Practices

Printre retailerii care au început să implementeze noi 
concepte de magazine se numără și Żabka, al doilea 
mare lanț de retail din Polonia, care a lansat anul acesta 
conceptul de magazin fără casieri. Atât accesul, cât și 
plata se realizează prin intermediul unei aplicații de lo-
ializare care integrează unitar un motor de recomandări 
bazat pe inteligența artificială (IA).
De asemenea, Modivo și Eobuv.cz au deschis recent un 
magazin figital în Praga. Produsele nu sunt disponibile 
la raft în format fizic, ci sunt prezentate pe tablete și 
ecrane multimedia. Articolele de îmbrăcăminte pot fi 
comandate în funcție de culorile alese sau mărimi uti-
lizând tabletele respective, după ce cumpărătorii le-au 
probat în mediul virtual. În plus, clienții pot beneficia de 
un sistem de scanare 3D sau de livrare rapidă în 90 de 
minute a cumpărăturilor.
Un exemplu de retailer care mizează pe design pentru 
a se diferenția și pentru a crea o experiență de cum-
părături memorabilă este Silpo, parte a Fozzy Group, 
care aduce pe piața din Ucraina concepte unice de 
amenajare in-store. Astfel, fiecare magazin este decorat 
după o temă-umbrelă precum lumea circului, fenomene 
atmosferice, mina de aur, galerii de artă, fiecare vizită în 
magazin fiind un exercițiu de imaginație.
Din categoria inițiativelor care au la bază sustenabilita-
tea se numără și magazinul Asda din Middleton (Marea 
Britanie) prin care retailerul încearcă să încurajeze 
cumpărătorii să reducă plasticul folosit și să recicleze. 
În acest demers retailerul s-a asociat cu producători 
precum Persil, Radox sau Kellogg’s și oferă produse ne-
ambalate, estimând că prin acest demers magazinul din 
Middleton va ajuta la reducerea cu aproape un milion de 
bucăți a ambalajelor de plastic în decursul unui an.
Acestea sunt câteva exemple de retaileri care au înțeles 
faptul că magazinele trebuie reinventate ca și hub-uri 
omnicanal, care oferă experiențe de shopping inedite și 
care pun în centru consumatorii. ç

Tendințe
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Carrefour mizează pe suportul Meta  
în procesul de transformare digitală
Carrefour a semnat un parteneriat 
strategic cu Meta, compania-mamă 
a Facebook, care se va derula în 
cele nouă țări în care este prezent. 
Carrefour va colabora cu Meta 
pentru a oferi servicii instantanee 
și personalizate prin intermediul 
Messenger și WhatsApp pentru digi-
talizarea experienței clienților. Mai 
mult, va da posibilitatea managerilor 
de magazine de a accesa instru-
mente de comunicare locală pentru 
a activa platformele Meta din zona 
lor de activitate, susținând astfel 
accelerarea marketingului digital. Pe 
fondul avansului fenomenului de live 
shopping, Meta va sprijini Carrefour 

în dezvoltarea cataloagelor sale 
electronice, folosind instrumente 
personalizate. Cele două companii 
vor dezvolta și o ofertă comună pen-
tru campanii adresate unui anumit 
public țintă și soluții de măsurare 
a impactului lor pe Carrefour Links, 
platforma Carrefour care reunește 
toate soluțiile media din retail.

Știri externe

HEINEKEN cumpără 
doi producători  
de băuturi

HEINEKEN intenționează să 
cumpere producătorul de vin și 
băuturi alcoolice Distell Group 
Holdings și Namibia Breweries 
Ltd, ambele companii active pe 
piața din Africa de Sud, tranzacție 
estimată la 4 miliarde de euro.
Achiziția Distell marchează intra-
rea HEINEKEN pe piața de vinuri 
și băuturi alcoolice din Africa 
de Sud, portofoliul companiei 
incluzând lichiorul Amarula sau 
vinul Nederburg. Tranzacția este 
estimată să fie finalizată până 
în decembrie 2022. De aseme-
nea, HEINEKEN va cumpăra un 
pachet de 50,01% din acțiunile 
producătorului de bere Namibia 
Breweries, a cărui valoare de 
piață este de aproximativ 400 de 
milioane de euro.

Amazon vrea să deschidă sute  
de magazine „Go” în Europa

Lidl Portugalia 
investește 100 mil. 
euro în expansiuneGigantul Amazon intenționează 

să deschidă în următorii trei ani 
sute de magazine în formatul 
„Go”, țările cele mai importante 
pentru expansiune fiind Marea 
Britanie, Germania, Italia și 
Spania. Doar în Marea Britanie 
retailerul își propune să deschi-
dă 260 de locații fără casieri. 
Anul viitor, Amazon vrea să 
inaugureze 60 de noi magazine 
în mai multe piețe. Cu toate acestea, analiștii se întreabă cât de 
realiste sunt aceste planuri de expansiune, în condițiile în care 
Amazon își anunțase deja intenția de a deschide 26 de noi ma-
gazine în Marea Britanie anul acesta, însă doar șase sunt practic 
în funcțiune.

Discounterul Lidl Portugalia va 
investi 100 de milioane de euro în 
expansiunea rețelei în regiunea 
autonomă Madeira. 
În următorii doi ani retailerul ger-
man intenționează să deschidă 
primele trei magazine de pe insu-
lă, creând astfel 150 de noi locuri 
de muncă. În plus, compania își 
propune să susțină economia 
locală prin încheierea de par-
teneriate cu producători locali. 
Retailerul estimează, astfel, că 
achizițiile comerciale și de servicii 
vor atinge în Madeira valoarea de 
20 de milioane de euro.

Proprietarii Asda vor să-și extindă 
prezența în Europa
Fondatorii lanțului britanic de supermarketuri Asda, frații Mohsin și Zuber 
Issa, intenționează să intre pe piața retailului de proximitate cu formatul 
Asda on the Move.
Expansiunea în Europa reprezintă primul pas făcut de retailerul britanic 
în afara țării de origine. Cu sediul central în Yorkshire, Asda își propune să 
deschidă peste 3.000 de magazine de proximitate la nivel european, în țări 
precum Franța, Belgia, Olanda, Germania sau Italia.
În paralel, proprietarii Asda intenționează să continue extinderea conceptu-
lui de proximitate în Marea Britanie și vor să deschidă 200 de noi magazine.



De ce ar trebui companiile din retail & 
FMCG să ia în considerare  
un marketplace B2B 
Jumătate din valoarea vânzărilor online la nivel global este tranzacționată prin intermediul 
marketplace-urilor online, așa că nu este de mirare că un număr tot mai mare de companii se 
mișcă rapid pentru a lansa propriile marketplace-uri. În doar câteva luni, criza provocată de 
pandemie a adus echivalentul a mulți ani de schimbare în modul în care operează companiile 
din toate sectoarele și multe dintre aceste schimbări ar putea rămâne pe termen lung. Printre 
ele se numără și creșterea accelerată a sectorului de marketplace.

„Dacă în lumea B2C/D2C avan-
tajele unui marketplace sunt cu-
noscute, în cazul distribuitorilor 
și producătorilor care vând în 
regim B2B, fenomenul a fost mai 
puțin abordat, din păcate. Spun 
din păcate pentru că segmentul 
B2B este perfect pentru por-
nirea unui marketplace: clienții 
sunt fidelizați și specializați, se 
cumpără în cantități mari, iar 
cumpărătorii își fac aproviziona-
rea la intervale fixe, motiv pen-
tru care ar prefera să găsească 
totul într-un singur loc. Dezvolta-
rea unui marketplace reprezintă 
o oportunitate foarte bună pen-
tru distribuitorii și producătorii 
de tip B2B pentru a fi cu un pas 
înaintea concurenței, a rămâne 

relevanți în piață și pentru a-și 
păstra avantajul competitiv”, 
spune Cristi Movilă, Eastern Eu-
rope General Manager & EMEA 
SVP VTEX, companie care deține 
în portofoliu peste 2.500 de cli-
enți la nivel global.
Care sunt motivele pentru care 
consumatorii preferă să facă 
shopping pe marketplace-uri on-
line? „Din mai multe motive. Sunt 
un one-stop shop pentru client. 
Având un număr foarte variat de 
produse, clientul își face toate 
cumpărăturile dintr-un singur loc. 
Dacă fiecare producător ar avea 
magazin online de unde să poa-

tă cumpăra minimarketurile sau 
restaurantele, atunci fricțiunea 
de achiziție a acestor clienți ar 
fi foarte mare. Ei vor trebui să 
intre pe magazinul online al fiecă-
rui producător, să plaseze acolo 
fiecare comandă și să repete 
operațiunea în fiecare lună. La 
fel se întâmplă și cu distribuitorii, 
neexistând unul care să îți poată 
oferi toate produsele de care 
ai nevoie. Însă, dacă aceștia se 
transformă în marketplace-uri și 
centralizează un număr tot mai 
mare de produse, ei vor deveni o 
singură destinație de shopping”, 
punctează executivul VTEX.
Cumpărătorii pot obține prețuri 
mai favorabile, deoarece pot 
compara cu ușurință produse si-
milare de la vânzători concurenți. 
Scopul marketplace-ului este să 
le ofere acestora cele mai mari 
beneficii și să devină un market, 
în primul rând. Marketplace-urile 
online permit cumpărătorilor să 
își aleagă vânzătorul preferat, pe 
baza unor criterii precum locația, 
costul de expediere, tipul de expe-
diere și evaluările. Totodată, oferă 
deseori și forță brandului din spa-
te - e mult mai ușor de cumpărat 
dintr-un loc în care ai încredere. 
„Apar și alte avantaje. Compania 
care lansează marketplace-ul, 
pe lângă creșterea businessului, 
are avantajul de a lucra cu clienți 
B2B, care au deja experiență în 
domeniu. Cu alte cuvinte, clienții 
specializați pot ajuta marketpla-
ce-ul să se dezvolte și pot împru-
muta din expertiza lor. Un client 
B2C nu-ți va spune dacă nu 
găsește la tine produsul prefe-
rat pentru că știe că are zeci de 
alternative. Un client B2B s-ar 
putea să-ți spună, dat fiind că 
pentru el tu ești autoritatea pen-
tru un produs specializat, iar el 
are nevoie de cantități mari care 
nu pot fi cumpărate din alte păr-
ți. Mai mult, cum în B2B volumele 
tranzacționate sunt mari, există 
și posibilitatea de a personaliza 
prețurile în funcție de client, dar 

și tipurile de promoții la care poa-
te nu te-ai fi gândit (un discount 
procentual în funcție de greuta-
te, de exemplu). De asemenea, 
dacă vrei să-ți crești afacerea 
fără să investești mulți bani, o 
strategie bună este să te listezi 
pe astfel de marketplace-uri”, 
explică Movilă. 
Piața locală este destul de ofer-
tantă pentru marketplace-uri, 
însă fiecare jucător ar trebui să-
și găsească propriul element prin 
care să se evidențieze. „Jucători 
mari din piață au anunțat că lu-
crează la dezvoltarea unui mar-
ketplace, deci ne așteptam ca 
anul viitor să vedem acest trend 
și mai puternic”, spune General 
Managerul VTEX.

Provocări în zona  
marketplace-urilor 

„Probabil pentru un producător 
sau distribuitor una dintre provo-
cări poate fi dezvoltarea  
marketplace-ului și lipsa expertizei 
în zona online, însă cu ajutorul unui 
partener care se ocupă doar de 
tehnologie, acest lucru poate fi 
mult mai ușor. VTEX oferă cele mai 
avansate soluții de marketplace, 
ajutându-și clienții să aibă un ti-
me-to-revenue mai rapid”, susține 
Cristi Movilă. Un marketplace este 
o strategie din care toată lumea 
are de câștigat. Pentru dezvolta-
tor, o operațiune de tip marketpla-
ce este un mod de a extinde afa-
cerea pe diferite piețe și segmen-
te de piață și de a genera venituri 
în creștere cu o investiție mai mică 
și riscuri mai puține, dat fiind că 
vânzătorul este responsabil de 
propriile sale comenzi. Pentru păr-
țile terțe, comercializarea pe mar-
ketplace-uri este un mod bun de 
a adăuga canale de vânzări extra 
pentru a afișa produse și a le face 
disponibile prin intermediul unor 
website-uri de încredere și cunos-
cute. Și, astfel, pentru a ajunge 
la un număr de potențiali clienți la 
care nu ar putea de unii singuri.
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Retailerul Tom&Co caută investitor pentru 
a susține extinderea la nivel european
Proprietarii lanțului de magazine 
specializat Tom&Co caută investitor 
pentru a putea accelera planurile 
de expansiune. Cu 175 de magazine 
și afaceri de 241 de milioane de 
euro, Tom&Co este liderul pieței de 
hrană și produse pentru îngrijirea 
animalelor din Belgia. În ultimul an, 
compania și-a majorat businessul 
cu 15% ca urmare a perioadelor 
de lockdown, când tot mai mulți 
belgieni au adoptat sau cumpărat 
animale de companie. Tom&Co 
este deținut de oamenii de afaceri 
Thiery Le Grelle, Lionel Desclee și 
Philippe Dechamps care au achi-
ziționat businessul de la grupul 

Delhaize, proprietarul Mega Image. 
Astfel, cei trei antreprenori caută 
un investitor pentru a-și atinge 
obiectivul: „liderul pieței europene 
pe segmentul pet food”. Tom&Co 
este prezent doar în Belgia și 
Franța, pe această piață din urmă 
deținând 42 de magazine.

Știri externe

Producția mondială 
de vin, la un nou 
minim record

Producția de vin la nivel global 
ar putea scădea anul acesta la 
un nou minim record pe fondul 
condițiilor meteo nefavorabile 
din Europa, în timp ce cererea 
este estimată să revină la nivelul 
de dinainte de criza pandemi-
că. Potrivit estimărilor inițiale, 
Organizația Internațională a 
Vinului și Viței de Vie situează 
producția mondială de vin între 
247,1 milioane și 253,5 milioane de 
hectolitri. Acesta ar fi al treilea an 
consecutiv de scădere, valoa-
rea apropiindu-se de nivelul din 
2017, cel mai mic din ultimii 60 de 
ani. La nivelul Uniunii Europene 
declinul producției de vin este și 
mai accentuat – aproximativ 13% 
comparativ cu 2020, până la 145 
milioane hectolitri.

Schimbare la conducerea  
Auchan Retail

Unilever vinde 
divizia de ceai 
pentru 4,5 mld. euroRetailerul francez Auchan Retail a anunțat numi-

rea lui Yves Claude ca CEO și Președinte al gru-
pului. Acesta este succesorul lui Edgard Bonte, 
executivul care a readus businessul Auchan pe 
un trend ascendent. Decizia vine în urma anunțu-
rilor făcute de companie la începutul anului 2021, 
care vizează îndreptarea către descentralizarea 
managementului în țările în care își desfășoa-
ră activitatea. Claude este un profesionist cu 
o experiență extinsă în piața de retail, atât la 
nivelul Franței, cât și la nivel global. Executivul a petrecut 40 de 
ani în cadrul Décathlon, unde a ocupat diverse poziții, printre 
care Director General pentru Spania și apoi Franța, Director de 
Dezvoltare Internațională, Director General al Grupului. Înainte 
de a se alătura echipei Auchan Retail, Claud a fost responsabil cu 
gestionarea businessurilor Décathlon din Singapore și China.

La aproape doi ani de la primele 
informații privind intenția de a 
renunța la divizia de ceai, Unilever 
anunță semnarea unui acord 
de vânzare a ekaterra către CVC 
Capital. Valoarea tranzacției se 
ridică la 4,5 miliarde de euro și 
este peste ofertele înaintate de 
firmele de private equity Advent 
și Carlyle. Acordul urmează să 
fie aprobat în a doua jumătate 
a anului viitor și nu include și 
piețele Nepal și Indonezia, unde 
Unilever își va păstra businessul 
pe această divizie.

Cea mai mare asociație de distribuție și 
retail din Italia, investiții de 600 mil. euro
ESD, cea mai mare asociație a companiilor de distribuție și retail din Italia, 
anunță investiții de 600 mil. euro pentru 2022. Bugetul de investiții va fi alo-
cat deschiderii unui număr de 160 de magazine și modernizării a 150 de loca-
ții existente. Fondată în anul 2001, ESD Italia este o alianță formată din nume 
importante din sectorul de retail și distribuție incluzând Acqua & Sapone, 
Agorà Network, Aspiag Service, Selex Gruppo Commerciale și SUN. Împreună, 
membrii alianței operează o rețea de peste 5.800 de magazine, reprezentând 
o suprafață totală de vânzare de 4,7 mil. mp. Pentru anul acesta alianța esti-
mează vânzări în valoare cumulată de aproape 27 miliarde euro. 
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Știri externe

Proprietarul Mega Image, vânzări 
în scădere la nivel regional în T3

Coca-Cola preia integral 
Bodyarmor

Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image, a încheiat 
cel de-al treilea trimestru al acestui an cu afaceri 
de 7,04 miliarde de euro la nivelul Europei, bifând 
o scădere de 0,2% a vânzărilor comparabile față de 
aceeași perioadă a anului trecut. În privința vânză-
rilor nete, Ahold Delhaize a înregistrat un avans de 
1,1% la rate de schimb constante.
„În ciuda creșterii puternice a vânzărilor comparabile 
excluzând combustibilii în T3 al anului trecut de 7,5%, 
la nivel european rezultatele au rămas stabile pe 
fondul creșterii continue a cotei de piață. În acest tri-
mestru Albert Heijn a raportat o performanță remar-
cabilă, rezultatele fiind determinate de campanii de 
marketing de succes, dar și de creșterile de vânzări 
generate de remodelările magazinelor. Brandurile 
europene care au generat o bună creștere a vânzări-
lor comparabile sunt bol.com, dar și businessurile din 
Europa Centrală și de Sud-Est”, se arată în raportul 
financiar. Totodată, compania a raportat un avans 
considerabil în privința vânzărilor online la nivelul 
Europei, de 20,1%, până la 1,53 de miliarde de euro.
„Rezultatele din T3 demonstrează încă o dată rezili-
ența modelului nostru de business”, a precizat Frans 
Muller, Președinte și CEO al Ahold Delhaize.

Coca-Cola, liderul pieței globale de băuturi răcori-
toare, a achiziționat Bodyarmor pentru 5,6 miliarde 
de dolari, aceasta fiind cea mai mare tranzacție din 
istoria gigantului american. Coca-Cola intrase în 
acționariatul producătorului pentru băuturi spor-
tive încă din 2018, când a preluat 15% din acțiuni, 
devenind al doilea mare acționar al companiei. 
Acordul de preluare integrală a Bodyarmor nu este 
cu totul neașteptat. Coca-Cola a anunțat prima 
oară în februarie că intenționează să cumpere o 
participație la Bodyarmor în acest an. Deținerea 
Bodyarmor ajută Coca-Cola să câștige cotă de piață 
în categoria băuturilor pentru sportivi, în contextul 
în care Gatorade, principalul competitor, deținut de 
PepsiCo, este de departe lider, cu o cotă de piață 
de aproximativ 70%. Bodyarmor va fi administrat 
ca o afacere separată în cadrul unității de operare 
a Coca-Cola din America de Nord și va continua să 
aibă sediul la New York. În cadrul unui acord sepa-
rat de consultanță și servicii de tranziție, echipa de 
conducere executivă, inclusiv cofondatorul și pre-
ședintele Mike Repole și președintele Brent Hastie, 
a fost de acord să continue să lucreze pentru a 
menține impulsul de succes al mărcii pe piață. 
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„Esența rolului de lider este să creezi 
condițiile pentru ca alți oameni  
să reușească”

Plăcut surprins și încrezător în România, Dan Robinson a preluat conducerea 
echipei locale a HEINEKEN în urmă cu aproape patru ani. Executivul cu o 
experiență de 16 ani în industria berii are o poveste interesantă, ce exprimă 
viziunea unui lider care pune în centrul strategiei oamenii, ideile noi și 
încrederea acordată de la bun început. De Andra Imbrea.

Profil de manager

Asta înseamnă că înveți despre diferite moduri de a gândi 
și de a aborda lucrurile, dar este și o modalitate excelentă 
de a reflecta asupra ta”, povestește Dan Robinson. 
Când ai ocazia de a intervieva un manager care are o 
experiență de peste o decadă în cadrul aceleiași compa-
nii, curiozitatea supremă este ce anume l-a determinat 
să rămână atât de mult într-o organizație și dacă nu a 
simțit vreodată nevoia de a lua drumul antreprenoriatului 
și de a avea o anumită liberatate care nu se regăsește în 
cadrul companiilor multinaționale. Nu este însă cazul lui 
Dan Robinson, care mărturisește că rolul pe care îl deține 
în cadrul companiei este foarte asemănător cu a avea 
propria afacere. „Suntem o companie globală, dar cu un 
model de operare local. Aceasta înseamnă că, în fieca-
re companie locală, precum HEINEKEN România, există 
suficient spațiu pentru a contura strategia, pentru a lua 
decizii și, de asemenea, pentru a face greșeli. Iar asta face 
ca HEINEKEN să fie o organizație foarte diferită în com-
parație cu alte multinaționale. Deci, această «libertate», 
să spunem, este unul dintre lucrurile pe care le iubesc la 
rolul meu actual, să lucrez cu echipa și să fim responsa-
bili în cele din urmă de livrarea E2E a întregii strategii.”

„România surprinde prin lucruri care  
par imposibile”

În cei trei ani de când se află în România, Dan Robinson 
povestește că a avut ocazia de a descoperi o cultură 
primitoare, oameni sociabili, dar și locuri uimitoare. 
„România este un loc minunat, în primul rând datorită 
oamenilor pe care am avut ocazia să îi cunosc sau să 
lucrez cu ei. Dar România este foarte interesantă și din 
perspectivă de business. Există multe oportunități de 
creștere și vedem o tendință către premiumizare. Apoi, 
avem de-a face cu un mediu destul de volatil uneori, 
mai ales din perspectivă externă. Se întâmplă atât de 
multe în țară, în principal în ceea ce privește aspectele 
politice și sociale, ceea ce face foarte interesant să îți 

Sunt mai bine de 22 de ani de când Dan 
Robinson a ales industria FMCG ca pilon 
pentru a-și construi cariera. Primul contact 
pe care executivul l-a avut cu piața a avut 
loc chiar după absolvirea facultății, în Marea 

Britanie, unde a lucrat timp de aproape șase ani pentru 
un mare retailer, având rolul de marketer. Au urmat apoi 
funcții în diferite departamente ale grupului, precum 
achiziții, vânzări sau dezvoltarea brandurilor, însă nu 
s-a gândit nicio clipă să schimbe domeniul. „Ceea ce îmi 
place la această industrie este dinamismul său, vari-
etatea de oameni pe care îi întâlnești și ritmul rapid 
la care trebuie să te adaptezi. Fiecare zi are propriile 
provocări și probleme de rezolvat. Acestea sunt lucrurile 
care m-au făcut să rămân în această industrie atâția 
ani și încă îmi dau energie și astăzi”, povestește Dan 
Robinson. A ajuns la HEINEKEN în 2005, iar călătoria 
alături de gigantul de bere continuă și în prezent. În 
cei 16 de ani de experiență în cadrul companiei a avut 
șansa de a se dezvolta profesional într-o diversitate 
de contexte. „Am experimentat atât de multe tipuri de 
medii, culturi, echipe și modele de afaceri. Privind în 
urmă, cred că fiecare rol pe care l-am avut în companie 
este construit pe cel anterior, dar nu într-un mod liniar, 
nu neapărat pas cu pas, pentru că dacă mă uit la toate 
aceste roluri, pot alege câteva lecții importante de la 
fiecare. Cu siguranță, oricine poate învăța ceva din fie-
care rol, atâta timp cât are o mentalitate deschisă spre 
învățare. Este esențial să accepți schimbarea și să te 
adaptezi la mediile noi”, spune Dan Robinson.
De altfel, faptul că HEINEKEN este un amestec de culturi, 
medii și oameni extrem de diferiți a reprezentat întot-
deauna un atu și o oportunitate de învățare pentru Dan. 
„Suntem berarul cu cea mai extinsă amprentă la nivel glo-
bal, dar în același timp suntem o afacere condusă la nivel 
local, făcând parte din comunitățile noastre locale din 
întreaga lume. De exemplu, într-un rol anterior, în echipa 
din care făceam parte, erau 26 de naționalități diferite. 
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găsești calea. Chiar dacă uneori poate deveni frustrant, 
ai și mai multe satisfacții atunci când lucrurile merg 
bine. România surprinde adesea realizând lucruri care 
par imposibile, există o mândrie a calității și este grozav 
să faci parte din asta”. Dar, deși este o piață bine sta-
bilită, în care se întâmplă destul de multe lucruri bune 
și cu oportunități extraordinare, managerul consideră 
că există arii care sunt încă în curs de dezvoltare și că 
mai este loc pentru creștere și îmbunătățiri, precum 
sustenabilitatea. 

Leadership și filosofie de business

Dacă îl întrebi pe Dan Robinson care este filosofia în afa-
ceri după care s-a ghidat de-a lungul carierei sale spune 
că nu are așa ceva, însă crede cu tărie că există câteva 
caracteristici bine stabilite care l-au ajutat în acest sens și 
după care s-a călăuzit în ultimii ani. „Cred că a fi deschis 
la idei noi, a avea încredere în oameni de la început și a fi 
pregătit să faci alegeri dificile sunt principalele lucruri pe 
care le-aș menționa. Valorile HEINEKEN oferă, de aseme-
nea, un cadru foarte bun, din punctul meu de vedere – 
pasiune, grijă, curaj și bucuria de a trăi. Dacă aceste valori 
sunt puternic resimțite în organizație, șansele de a avea 
succes vor fi și mai mari”, spune Dan Robinson.
Și pentru că ajungem la subiectul organizației și al mo-
dului de lucru, accesibilitatea și respectul reciproc atât 
ca profesioniști, cât și ca indivizi sunt atributele pe care 
Dan Robinson le înaintează. „Atunci când putem, luăm 
decizii în echipă. Ritmul este intens, însă la fel de ridica-
te sunt și așteptările pe care ni le stabilim. Prin urmare, 
e nevoie de o tensiune pozitivă în dinamica echipei. 
Stilurile și personalitățile diferite sunt importante, în-
tr-un mediu în care toată lumea poate contribui, pentru 
că, în cele din urmă, așa obții cele mai bune rezultate. 
Poate nu avem mereu răspunsurile corecte, dar intenția 
este întotdeauna una bună”. Putem vorbi astfel de o 
nouă paradigmă a leadershipului în noul context generat 

de pandemia de COVID-19, în care empatia primează, 
chiar și în business? „Până la urmă, esența rolului de 
lider este să creezi condițiile pentru ca alți oameni să 
reușească. Asta înseamnă că trebuie să fii extrem de ori-
entat către oameni, la toate nivelurile, atât în interiorul, 
cât și în afara businessului. Trebuie să fii capabil să te 
conectezi cu oamenii, din perspectivă mentală, concep-
tuală, dar și la nivel emoțional. A fi capabil să privești 
spre viitor, dincolo de ceea ce se întâmplă zi de zi, și 
să anticipezi ce urmează la orizont sunt abilități foarte 
importante. Și bineînțeles, în cele din urmă, un lider bun 
trebuie să livreze rezultate cu ajutorul echipelor sale”.
Cât despre echilibrul profesional - personal, Dan se de-
scrie ca fiind un om destul de obișnuit, în anumite privin-
țe. „În afara biroului, îmi place să gătesc, să fac mișcare, 
să petrec timp cu familia și cu prietenii, însă nu reușeșsc 
atât de mult pe cât mi-aș dori. Sunt, de asemenea, un 
susținător al echipei Manchester United, lucru care mo-
mentan este puțin dureros”, glumește Dan Robinson.
Consideră că pe cât de important este să fii conectat 
emoțional la ceea ce faci, pe atât de necesar este să știi 
și să faci un pas înapoi pentru a împărtăși momente 
pozitive. „Pentru a-mi păstra echilibrul, încerc să privesc 
partea bună a lucrurilor și să-mi amintesc că, de obicei, 
ceea ce facem nu este o chestiune de viață sau de moar-
te”, explică șeful HEINEKEN România. În ceea ce privește 
inspirația, sursele sale sunt oamenii, fie că este vorba 
despre colegi, persoane din afara biroului sau chiar fiica 
sa. „Perioada în care ne aflăm acum ne oferă și ea inspi-
rație. Ne aflăm în a patra revoluție industrială, tehnolo-
gia va schimba fundamental modul în care trăim, lucrăm 
și relaționăm unii cu alții. Lumea pare să fie într-un punct 
de inflexiune în ceea ce privește unitatea/diviziunea, 
iar subiecte precum schimbările climatice sunt tot mai 
urgente. Când aduci toate acestea împreună, fie că le 
privești dintr-o perspectivă personală sau fie dintr-una 
profesională, pentru mine această provocare în sine re-
prezintă o sursă de inspirație”, încheie Dan Robinson. ç

Profil de manager
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Noi sortimente de făină bio de la Dobrogea Grup
Folosind grâu ecologic, 100% românesc și res-
pectând în totalitate principiul culturilor bio pe 
întreg lanțul, de la producție la aprovizionare, 
Dobrogea Grup lansează două sortimente de făină 
bio: Dobrogea Făină albă de grâu, ecologică și 
Dobrogea Făină integrală de grâu măcinat pe pia-

tră, ecologică. Ambele sortimente sunt obținute din grâu ecologic, 100% ro-
mânesc. Măcinarea integrală a bobului de grâu pe moară cu pietre păstrează 
intacte toate elementele nutriționale ce se regăsesc în bobul de grâu. Ambele 
variante de făină sunt ideale pentru toate tipurile de preparate de panificație, 
patiserie, cozonaci, pizza și prăjituri.
Promovare: în magazine, online, presă;
Logistică: pungi de hârtie, 1kg;
Producător: Dobrogea Grup SA;
Adresă: Str. Celulozei, nr. 1, Constanța, cod 900155;
Tel.: 0241 482 222; 
Contact: office@dobrogeagrup.ro.

Rotocol de cașcaval de la Lăptăria cu Caimac
În rotițe de 280 de grame, vidat și împachetat în 
hârtie fină, Rotocol de cașcaval completează seria 
brânzeturilor de la Lăptaria cu Caimac. Maturat 
până la 30 de zile, Rotocol este un cașcaval moale, 
cu textură fină și bogată, în coajă naturală. Cu gust 
lăptos, cremos și delicat, ușor sărat, noul produs 
este potrivit pentru orice moment al zilei și orice 
gust. Rotocol de cașcaval se pretează atât pentru 
un mic dejun pentru copii sau adulți, într-un send-

viș cald pe grill, tăiat cubulețe pentru gustări cu grisine, roșii sau măsline ori 
adăugat în diverse preparate la cuptor, ras sau în tigaie pane.
Producător: Agroserv Mariuța S.A.;
Adresă: Str.Primăriei, nr. 59, Drăgoești, Ialomița, 927100, România;
Contact: laptaria@milkfarm.eu.

Farmec lansează 
Gerovital Tratament 
Expert cu Argan

Farmec, una din cele mai mari 
companii românești din piață, 
lansează o subgamă completă de 
produse cu argan pentru păr în 
gama Gerovital Tratament Expert. 
Noile produse aduc beneficii spori-
te de reparare, hrănire și hidratare 
a părului. Noua subgamă oferă o 
linie completă de produse pen-
tru hidratarea părului - șampon, 
balsam, ulei și mască, toate având 
un conținut optim de ulei de argan. 
Acesta este deja recunoscut pentru 
efectele sale benefice: repară părul 
deteriorat, hidratează părul uscat 
și fragil, previne despicarea firelor 
și conferă strălucire părului. 
Producător: Farmec S.A. 
Cluj-Napoca;
Adresă: Str. H. Barbusse nr. 16, cod 
400616, Cluj-Napoca;
Tel.: 0264.432.884; 
Website: www.farmec.ro. 

O nouă colecție Brâncoveanu Vinars
Vinarsul Brâncoveanu, prin colecții exclu-
sive, extra maturate și realizate în ediții 
limitate, omagiază și aduce în actualitate 
personalități culturale cu valoare de sim-
bol ale societății contemporane românești. 
Această ediție este dedicată maestrului 
Gheorghe Zamfir, muzician renumit, maes-
tru al naiului, compozitor, dirijor și autor 
a peste trei sute de lucrări instrumentale, 
simfonice și nu numai.
Maestrul Zamfir, artist cu un caracter 

nobil, cu rol de reper în societatea românească, continuă să ne onoreze cu 
implicarea sa consecventa în dezvoltarea caracterelor tinere, cu dragostea sa 
nemarginită față de țară și cu intensitatea geniului său creator.
Producător și distribuitor: Alexandrion Grup România; 
Adresă: Str. Nicolae Grigorescu, Nr. 19 A, Otopeni, Ilfov, România;
Telefon: 021 405 11 00;
E-mail: office@alexandrion.ro.

Familia Toneli Bio 
10+2

Familia Toneli, unul dintre cei mai 
importanți jucători din piața locală 
de ouă de consum, își întâmpină 
consumatorii cu o super promoție 
prin care primesc 12 ouă Toneli BIO 
la preț de 10. Promoția Toneli este 
disponibilă până la finalul anului, în 
magazinele Auchan, Cora și Selgros.
Logistică: caserolă carton, 12 ouă;
Producător și distribuitor:  
Toneli Holding SA;
Adresă: Șoseaua București-Ploiești 
42-44, București;
Tel.: 021 361 05 31;
Contact: office@toneli.ro.
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Grand Classé de la Tchibo Cafissimo
În fiecare an Tchibo Cafissimo lansează trei ediții 
speciale Grand Classé, disponibile pe piața din 
România o perioadă limitată de timp. Specificul 
acestor ediții este cafeaua de specialitate cultiva-
tă în ferme mici și cantități limitate. Ediția Grand 
Classé Kirinyaga Kenya este o specialitate de cafea 
100% Arabica Certificată Rainforest Alliance, cu 
un gust fructat-aromat și note de coacăze negre. 
Cafeaua de origine din regiunea denumită Kirinyaga, 

provine din limba kikuyu locală și înseamnă „muntele strălucitor”, și face refe-
rire la Muntele Kenya, al doilea cel mai înalt munte din Africa, al cărui vârf este 
uluitor privit din fermele locale de cafea. Cafeaua premium Grand Classé poate 
fi preparată în mod ideal ca și Caffè Crema la aparatul Tchibo Cafissimo.
Producător:  Tchibo Brands;
Adresă: Str. Calea Floreasca, nr. 55, etaj 3, sector 1, 014453, București
Tel.: 021 318 97 06.

Noutăți în portofoliul Alexandrion

Alexandrion a lansat la finalul acestui an Alexandrion 
Flavour Collection. Alexandrion Greek Orange și 
Alexandrion Coffee au o concentrație alcoolică mai 
redusă, de 25% ABV. Alexandrion Greek Orange armo-
nizează gustul intens Alexandrion 5* cu prospețimea, 
suculența și dulceața portocalelor grecești. Alexandrion 
Coffee este o combinație între aromele mediteraneene 
familiare aduse de Alexandrion 5* și notele dulci, cro-
cante de ciocolată neagră și vanilie, pe care le emană 
cafeaua proaspăt prăjită. 
Logistică: SKU 0,7L și SKU 0,7 L + 2 pahare shot 
Producător și distribuitor: Alexandrion Grup România; 

Adresă: Str. Nicolae Grigorescu, Nr. 19 A, Otopeni, Ilfov, România;
Telefon: 021 405 11 00;
E-mail: office@alexandrion.ro.

Gamă nouă sub marca 
Syoss Intensive
Syoss lansează pe piață 
o nouă inovație menită 
să răspundă nevoilor 
consumatorilor: Syoss 
Intensive Hair Mask, o 
mască multifuncțională 
pentru păr strălucitor 
și puternic. Disponibilă 
în trei variante, masca 
de păr Syoss Intensive 
are la bază o formulă cu 
concentrație ridicată, 
ce include ingredien-
te naturale de origine 
asiatică, în combinație 
cu de 5 ori mai mulți 
aminoacizi față de portofoliul de 
bază Syoss. Noua mască hrănește 
și repară în profunzime firul de păr, 
cu rezultate vizibile de la prima 
utilizare a produsului.
Producător și distribuitor: Henkel 
România S.R.L.;
Adresă: Strada Ioniță Vornicul,
nr. 1-7, sector 2, București;
Tel.: 021 203 26 00; Fax: 021 203 26 55.

Mautner Markhof, noi siropuri 0% zahăr

Producătorul austriac Mautner Markhof își extinde portofoliul de 
siropuri 0% zahăr și lansează varianta Zmeură-Lămâie. Mautner 
Markhof a intrat pe piața românească cu gama de siropuri 0% 
zahăr în 2012 cu mai multe sortimente: Zmeură 0% zahăr; Piersică-
Maracuja 0% zahăr, Coacăze Negre și Lămâie 0% zahăr, Soc 0% 
zahăr. Întreaga gamă Mautner Markhof este ambalată în sticle PET 
100% reciclabil. Siropurile 0% zahăr sunt alternativa la zahărul 
pentru îndulcirea ceaiului, înnobilează gustul dulciurilor, ca  
topping pentru budinci și prăjituri. Mautner Markhof devine în 1947 
primul producător al siropurilor din fructe din Austria, astăzi fiind 
singurul jucător ce produce siropurile din fructe cu 0% adaos de 
zahăr, cu o combinație de îndulcitori foarte asemănător zahărului, 
ce face ca aceste siropuri să aibă cu 95% mai puține calorii decât 
cele clasice.
Logistică: sticlă PET 100% reciclabil, 700 ml.; 6 buc./bax; 

Producător: Mautner Markhof, Austria;
Distribuitor: CYROM România;
Adresă: str. Bâlciului nr. 2, sector 2, București;
Tel.: 021 253 19 67; Contact: office@cyromromania.ro.

Lăptăria cu Caimac 
extinde gama Răsfăț
După Ciocolata-n 
lapte, Lăptăria cu 
Caimac lansează un 
nou produs în gama 
de deserturi Răsfăț, 
Miere și polen în 
iaurt (190g). „Am 
creat acest răsfăț din iaurt natural 
integral în care am adăugat miere 
și polen crude, netratate termic, 
pentru că știm ce beneficii au ele 
pentru sănătate. Atât mierea, cât 
și polenul sunt surse naturale de 
vitamine, minerale și antioxidanți, 
care asigură energie și cresc imu-
nitatea, dar sunt și delicioase”, au 
precizat reprezentanții companiei. 
Miere și polen în iaurt este potrivit 
pentru mic dejun, simplu sau cu 
cereale, semințe sau nuci, dar și ca 
desert. Produsul este unic pe piață 
și este natural, fără aditivi, arome 
sau conservanți. 
Producător: Agroserv Mariuța S.A.;
Adresă: Str. Primăriei, nr. 59, 
Drăgoești, Ialomița, 927100, România;
Contact: laptaria@milkfarm.eu.



ÎNREGISTREAZĂ-TE
www.progresivhub.ro

LOCAL MANUFACTURERS
IN THE SPOTLIGHT

17 Februarie 2022 14:00 - 17:00 Hybrid Event

Partner Coffee Partner

SPEAKERI

Oana LUNGU
Director de Achiziții,
Kaufland România &
Moldova

Sub tema „Local manufacturers in the spotlight”, ne propunem 
să discutăm cum a evoluat conceptul „buy local” și care a fost 
abordarea retailerilor vizavi de acest trend accelerat de pandem-
ia de COVID-19. Pe o piață din ce în ce mai globalizată, 
cumpărarea produselor locale și sprijinirea afacelor locale au 
devenit modalități prin care consumatorii își afirmă susținerea 
față de comunitate. Pe de altă parte, și producătorii locali au 
astăzi pârghiile necesare pentru a-și duce bunurile pe raft, însă 
traseul logistic poate fi unul cu multe obstacole.

Diana ZAHARIEA
Director General,
Sergiana

Matei LUCESCU
General Manager,
Fabrica Grivița

SESIUNI

Smart Lab 
Cum poate un retailer să atragă noi 
consumatori prin intermediul 
produselor locale?

Business Accelerator
Pentru un circuit eficient între 
producătorul local și retailer e 
nevoie de soluții logistice integrate.




