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Încă în așteptarea 
„normalului”

O ficial, am intrat în 
cel de-al treilea an 
pandemic și pare că 
ne-a luat „prin surprin-
dere” la fel ca primii 

doi. Măsurile incoerente și parcă 
insuficiente ale autorităților pun sub 
un mare semn de întrebare evoluția 
economică a României. Ce impact va 
avea asupra pieței locale de retail 
valul 5 al pandemiei? În primul rând, 
scade disponibilitatea de consum, 
cheltuielile sunt din nou direcționate 
către produse de bază în special din 
cauza inflației. De la materii prime la 
energie, toate costurile de producție 
au crescut. Puterea de adaptare va 
face din nou diferența între principalii 
jucători și în acest an. Adaptare, rezili-
ență, digitalizare – probabil cuvintele 
care vor rămâne în mentalul colectiv 
când ne vom referi la 2020 și 2021. Iar 
2022 nu este nici pe departe o pânză 
albă pe care să începi să creionezi un 
plan de dezvoltare accelerată. Este 
anul în care toate greșelile din 2020 și 
2021 devin un mare bulgăre. Vor rezis-
ta să povestească aceste vremuri cei 
care nu s-au temut de schimbare, cei 
care și-au pus consumatorii pe primul 
loc și, nu în ultimul rând, cei care au 
format în jurul lor adevărate echi-
pe. Ultimii doi ani au demonstrat că 
„leadership” nu este doar un termen 
sofisticat din cărțile de business, ci 
colacul de salvare pentru cei care au 
înțeles din timp că „resursa umană” 
scufundă sau menține un business 
la suprafață în vremuri de furtună. Și 
în 2022, „revenirea la normal” se lasă 
așteptată. Ne rămâne totuși o doză de 
optimism și plecăm la drum cu gândul 
că orice criză ascunde o oportunitate. 
Să avem un an bun!

Editorial

În 2022, „revenirea la normal” se 
lasă așteptată. Ne rămâne totuși 
o doză de optimism și plecăm 
la drum cu gândul că orice criză 
ascunde o oportunitate.
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Cum ajungi pe lista finaliștilor

Argumentează-ți înscrierea
Completează în formular câmpul „Argumentați nominalizarea” pentru ca înscrierea ta să fie 
validată și înaintată Consiliului de Specialiști. Detaliază cât mai mult argumentele înscrierii.

Integrează recomandări
Integrează în formular și recomandările primite de la partenerii de business, pentru 
proiectele derulate împreună în 2021.

Nu uita de criteriile de evaluare
Grila de notare a înscrierilor are la bază criteriile de evaluare publicate pe 
site-ul www.progresivawards.ro pentru fiecare categorie în parte.

Alege doar categoriile care te pot aduce pe lista finaliștilor
Înscrie proiecte în categoriile unde consideri că ai cele mai bune șanse de 
câștig.

Intră pe www.progresivawards.ro și 
înscrie-te până la data de
06 februarie 2022.

Intră în competiție!

RECUNOAȘTERE

PERFORMANȚĂ

OAMENI

Câștigi notorietate în industrie
Performanțele se măsoară nu doar în cifre,
ci și în modul în care compania/brandul
interacționează cu partenerii săi și cu alți 
jucători din industrie.

VALOARE

BRAND

Ești recunoscut de liderii industriei
Finaliștii și câștigătorii beneficiază de PR la 
nivel național prin intermediul Progresiv și
vor fi vedetele Galei de decernare a premiilor.

Ai expunere pe o scenă națională
Înscrierea în Progresiv Awards îți crește
notorietatea în piață, programul fiind
comunicat pe întreaga bază de cititori
Progresiv și prin partenerii media.

Te alături elitei pieței FMCG
Progresiv Awards este oportunitatea ta de
a-ți câștiga locul printre elitele pieței FMCG, 
practic de a-ți valida succesul cu ceilalți 
jucători.

Te asociezi cu un brand puternic și 
echidistant
Liderul publicațiilor de business specializate, 
Progresiv este oglinda retailului de peste
0o de ani, cu o politică editorială echidistantă
și cu focus pe conținut de calitate.
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Comerțul dark și oul  
lui Betty Crocker

Digitalizarea accelerată a economiei, ai 
cărei martori suntem, întrucâtva forțat, 
de doi ani încoace, este considerată de 
mulți experți drept ireversibilă. Dacă 2019 
și anii care i-au precedat ne-au adus aici, 

ce vehicul ne-ar putea oare duce înapoi? Poate că avem 
o șansă să construim ceva mai bun decât lumea de 
dinainte, care a făcut posibilă prezentul acesta pe care 
mulți dintre noi îl consideră atât de imperfect.
Una dintre cele mai puternice tendințe ale acestei ac-
celerări este schimbarea masivă a rolului magazinelor 
fizice, printre care întunecarea comerțului: dark stores 
(textual, magazinele negre) și dark kitchens (bucătării-
le negre), acele magazine sau restaurante ”din umbră” 
create cu unic scop de a livra produsele către consuma-
torul final, fără ca acesta să aibă acces la sau contact 
direct cu ele. Fără pretenția seducției vitrinei și a valorii 
sale estetice, atât de subtil analizate de Jean Baudrillard, 
care spunea că vitrina, reclama, firma producătoare și 
puterea mărcii impun o viziune coerentă, colectivă, ca un 
tot aproape nedisociabil, ca un lanț care nu este doar o 
înșiruire de obiecte, ci de semnificanți care antrenează 
consumatorul într-o serie de motivații dintre cele mai 
complexe. Dintr-o experiență seducătoare și convivială, 
magazinul se transformă într-un mini-hub logistic. Cu ce 
beneficii și cu ce inconveniente vom vedea în continuare. 
E-commerce-ul a cunoscut o creștere fulminantă în 
2020 și 2021, în special pentru produse alimentare și 
livrarea de mâncare preparată, adică acolo unde cifrele 
erau cele mai mici înainte de pandemie, mult devansate 
de alte tipuri de produse și servicii, de la computere la 
vacanțe și de la haine la cărți. 
În 2016, un studiu Ipsos realizat în Romania și alte 4 țări 
de referință (Polonia, Marea Britanie, Rusia și Ungaria) au 
indicat o puternică preferință a consumatorilor pentru 
un contact direct cu produsul înainte de a-l achiziționa, 

aceasta fiind a doua cea mai mare barieră în calea cumpă-
răturilor online în toate cele 5 țări, cu procente care variau 
între 38% în România și 51% în Marea Britanie. Pe locul 
întâi se situa o altă barieră, în strânsă legătură cu prima, 
și anume temerea cumpărătorilor că nu pot testa calitatea 
produsului cumpărat online. Pe repede-înainte 5 ani, însă 
la ani-lumină depărtare: parafrazându-l pe André Malraux, 
dacă o marcă nu este în online, atunci nu există. Cu toate 
astea, studiul Ipsos din 2016, reluat la sfârșitul lui 2020, 
arăta că proporția consumatorilor români care se tem că 
produsul pe care îl cumpără online și cel pe care îl primesc 
acasă este diferit a rămas aceeași. Barierele însă se rela-
tivizează, căci beneficiile aduse de online în ultimii doi ani 
(siguranță, distanță, viteză și comoditate) au atârnat mai 
mult în balanță. Multe dintre aceste bariere s-au ridicat, 
însă nu natural, ci printr-o adopție forțată a online-ului. 

Alina Stepan, Country Manager 
România | Cluster Head Ipsos  
South-East Europe

Guest editorial

Recent, m-am dus sa returnez un colet pentru Cehia într-o… băcănie. 
Mi-am făcut apoi, tot acolo, cumpărături pentru masa de duminică, 
mi-am luat la revedere de la băcan și am plecat acasă. Nu știu nici 
acum dacă am fost la coletărie sau la magazin, atât de firească și fără 
nicio sincopă a fost experiența de doar 10 minute, deși am beneficiat 
de două servicii complet diferite într-un magazin de 40 de metri 
pătrați. Această sinergie între un punct de vânzare și oferirea de 
servicii conexe reprezintă magazinul viitorului sau este, dimpotrivă, un 
model desuet care va dispărea într-un viitor nu prea îndepărtat?
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Come to the dark side, we have cookies.

Înapoi la dark stores și dark kitchens. 
Simbolistica luminii înseamnă să fii la stradă, expus 
consumatorilor, înfrumusețat, umanizat. Un magazin 
întunecat nu are nevoie decât să fie funcțional. Vraja s-a 
dus. Nu mai e nevoie de marketing, căci nu mai e nimeni 
de sedus. Funcționalitate-stoc suficient-prețuri bune-li-
vrare rapidă. O experiență robotică. Eliminarea tuturor 
fricțiunilor. O lume eficientă, eficace, care funcționează 
ca un angrenaj bine uns.
Ideal, nu? Nu chiar.
Puțină fricțiune trebuie să rămână între marcă și consuma-
tor, căci atunci când primești tot și când totul merge de la 
sine, marca se comoditizează. Mărcile care ajung să concure-
ze doar pe palierul distribuției, al comodității și prețului câș-
tigă pe termen scurt, căci produsele lor ajung la consumator 
cu un minim de efort și interacțiune. Eliminarea completă a 
celorlalte puncte de interacțiune se poate dovedi pericu-
loasă. Fără nicio divergență în relația cu consumatorul, o 
marcă riscă să fie marginalizată până la a deveni obscură, 
pierdută într-un amalgam de butoane cumpără-acum și 
algoritmi de optimizare, vulnerabilă prin cedarea puterii 
către intermediari, agregatori și distribuitori. 
Un produs evident derivat al pandemiei, e-commerce-ul 
oferă, by design, cea mai scăzută fricțiune între marcă și 
consumator. Un magazin IKEA sau Jumbo sunt făcute să 
te ducă de la intrare la casa de marcat pe cel mai întorto-
cheat traseu posibil și în cel mai lung timp, însă abordarea 
lor în ce privește e-commerce-ul este complet diferită. 
Amazon este templul comodității pentru consumatori, 
eliminând și ultimul strop de tensiune în relația cu 
cumpărătorul. Lui Nike nu i-a plăcut asta și s-a delistat 
de pe platformă pentru a putea oferi o experiență mai 
semnificativă consumatorilor, nu doar cea mai conforta-
bilă din punct de vedere comandă și livrare. 
În 1953, o marcă celebră nu a înțeles de ce un produs 
atât de convenabil precum kitul său complet pentru 
prăjituri a cunoscut un eșec monumental. General Mills 
a adunat repede o echipă de consultanți și de psihologi 
pentru a înțelege de ce a „înnebunit” brusc consumato-
rul. El nu înnebunise însă. Prăjitura ieșea atât de bună și 
pachetul era atât de complet în oferirea ingredientelor 
necesare, încât gospodinele (nu apăruse corectitudinea 
politică atunci!) se simțeau vinovate pentru că nu lipsea 
nimic din ce le oferea marca Betty Crocker și aveau 
succes fără să depună niciun efort pentru asta. Soluția? 
Crearea unui punct de tensiune, a unei fricțiuni, prin 
punerea în vânzare de kituri incomplete de prăjituri. 
Adaugă un ou a devenit cheia succesului, iar marca a 
decolat. Chiar tu adaugi oul a restabilit ordinea firească 
a lucrurilor. Dacă consumatorul nu depune puțin efort 
în a obține ceea ce își dorește, el nu va aprecia la justa 
valoare lucrurile pe care le-a obținut.
Așa stau oare lucrurile și cu consumatorii în 2021, aproape 
70 de ani mai târziu? Succesul IKEA pare să spună că da: 
e mult mai simplu să îți asamblezi singur mobila de la ei 

decât să comanzi și să ajungi să beneficiezi de transport 
și montaj. Economia comportamentală zice același lucru: 
cu cât consumatorii consideră că depun un efort rezo-
nabil pentru a obține un produs sau un serviciu, cu atât 
legătura lor cu marca este mai profundă și loialitatea mai 
mare. Care este însă acest nivel rezonabil de efort este un 
răspuns încă nedat și, cel mai probabil, diferit de la o ca-
tegorie de produs la alta. Pot fi situații în care prea mult 
efort duce la ruperea relației dintre consumator și marcă.
Cu siguranță însă că bucătăriile și magazinele întunecate, 
chiar dacă arată nesofisticat și spartan, oferă un beneficiu 
în multe situații pentru consumatori și au apărut ca o nevoie 
a unor businessuri de a supraviețui (în cazul restaurantelor) 
și a apărea pe piață și a se dezvolta (în cazul platformelor 
de livrare). Acestea din urma cunosc un boom fabulos de-a 
lungul și de-a latul Europei și nu numai. În 1889, Charles 
H. Duell, comisar al Oficiului de Brevete al SUA, era de 
părere că Oficiul va descrește în mărime și importanță și 
că, în cele din urmă, se va închide, căci tot ceea ce putea 
fi inventat s-a inventat deja. 100+ de ani mai târziu, uni-
corni, platforme digitale, NFT-uri, revoluția As-a-Service și 
realitatea extinsă (Extended Reality – XR) vin să îl și să ne 
contrazică sentimentul că le-am văzut pe toate.  
În același timp, 2022 vine și cu alte provocări mai bazale, 
dar cel puțin tot atât de importante: creșterea masivă 
a inflației, care va antrena creșteri de prețuri în lanț,  
creșterea prețului la utilități, scurtarea lanțurilor de 
producție și aprovizionare etc.
O oarecare alinare avem din faptul că, de anul trecut, 
România a urcat la 80% din nivelul de trai mediu al UE27, 
potrivit indicatorului de consum individual efectiv (AIC), 
conform datelor publicate de Eurostat. Suprinzător, 
suntem plasați pe locul 20, deasupra Estoniei (77%) și 
imediat după Polonia (83%) sau Cehia (84%).
Deși bulversați de pandemie cu nesfârșitul ei flux si 
reflux care aduc val după val, suntem mai deschiși la 
inovație, mai adaptabili, mai atenți la mediu, mai critici 
cu companiile și încercările lor mai mult sau mai puțin 
reușite de a implementa principiile ESG (ex. fără carbon 
înseamnă mai mult metal, înlocuirea unei materii prime 
cu alta nu rezolvă neapărat problema poluării).
Un studiu Ipsos recent arăta că 74% dintre cetățenii pla-
netei sunt de părere că ar trebui ca economiile din țările 
lor să fie mai empatice, mai atente la oameni și natură 
și mai puțin la profit. Căci, până la urmă, putem avea 
toate tipurile de tehnologie și un business extrem de 
profitabil, dar ce ne place tuturor în cele din urmă este 
să întâlnim alți oameni și să trăim împreună.
Comoditatea, frugalitatea și teama de ceilalți sunt tren-
duri care au contribuit la succesul comerțului dark și i-au 
găsit un loc durabil pe piață. Tot așa însă cum internetul 
nu a detronat tiparul, radio-ul și televiziunea, cum  
e-book-urile nu au împins cărțile fizice în desuetudine, va 
fi mereu loc de acel spațiu colocvial unde să lași un colet, 
să guști și să cumperi niște pateu de Mangalița și să discuți 
despre vreme cu băcanul. În 2021, noul normal semăna mai 
mult cu vechiul normal decât am crezut în 2020. ç



10  |  Ianuarie 2022

Ianuarie

Mai

n Covalact obține anula-
rea amenzii aplicată de 
Consiliul Concurenței  
în 2015;
n cora lansează cora 
Pro, un serviciu de 
comenzi online dedicat 
companiilor;
n Macromex, investiție 
de 15 milioane de euro într-un centru de distribuție;
n foodpanda lansează propriile magazine pe piața 
locală, sub conceptul „pandamart”;
n Daniel Cuevas preia conducerea  
Philip Morris România;
n Producătorul ceh de musli Mixit intră pe piața locală. 

n La 11 ani de la des-
chidere, cora închide 
hypermarketul pe care 
îl operează în Baia 
Mare;
n Zece producători 
de carne de pasăre, 
investigați de Consiliul 
Concurenței;
n Rețeaua de magazine MyAuchan din stațiile Petrom 
atinge pragul de 50 unități;
n Auchan deschide restaurantul La Masă Obor în 
urma unei investiții de 1 milion de euro.
n Profi obține o infuzie de 15,7 milioane de euro 
pentru expansiune de la BERD;
n Proprietarul Cocorico finalizează achiziția Banvit 
Foods România, pentru 20 milioane de euro;
n Glovo cumpără foodpanda în România și Bulgaria;

Iunie
n Preluarea Pronto 
Mobile de către 
Profi, primește 
acordul Consiliului 
Concurenței;
n Via Trend, pro-
prietarul brandului 
Daniela's, preluat de 
Grupul Celox;
n Producătorul Asevi investește cinci milioane de 
euro într-o nouă unitate de producție.

Februarie
n cora România reia expansiunea și intră pe seg-
mentul de proximitate;
n Un concept nou de magazine își face loc în porto-
foliul Profi: retailerul lansează ProfiGo;
n Julien Munch îl înlocuiește pe Richard de Latour la 
conducerea Carrefour România;
n Ana-Maria Pâslaru, noul Managing Director al 
Unilever South Central Europe;
n Fondatorul Alfredo Seafood intră pe piața de 
logistică și transport național.

Aprilie

Martie
n Coca-Cola HBC 
intră în acționariatul 
Stockday, platformă 
online deținută de 
HEINEKEN România;
n Maspex România 
intră în categoria de 
înghețată cu brandul 
Tedi;
n O nouă tranzacție 

în retailul bucureștean: Profi preia Pronto, cel mai 
mare francizat Carrefour;
n P&G deschide o nouă fabrică la Urlați în urma 
unei investiții de tip greenfield;
n JTI, investiție de 60 de milioane de euro în fabrica 
din România;
n Paul Barnett a fost numit Președinte Ursus Breweries;
n Artesana a început construcția unei noi unități de 
producție, investiție de peste 5 milioane de euro;
n Kaufland lansează K-Scan, un serviciu care oferă 
clienților posibilitatea de a-și scana singuri produsele;
n Macromex lansează magazinul online Food Concierge.

n Profi lansează noua generație de magazine Profi City;
n Fabrica de lactate Lactag a fost scoasă la vânzare 
de administratorul judiciar. Proprietarii Lactag spun 
că vânzarea nu este o opțiune; 
n Carrefour inaugurează primul hypermarket 100% 
self checkout la Sfântu Gheorghe;
n Yoav Bar, noul CEO al Muller Dairy România;
n Jeronimo Martins amână din nou intrarea pe piața 
de retail din România;
n Tudor Manea preia funcția de CEO al eMAG de la 
Iulian Stanciu;
n Auchan România lansează programul de fidelitate 
MyClub Auchan. 

Retrospectivă

Titlurile anului 2021
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August
n După 19 ani, Anca Damour pleacă din echipa 
Carrefour România;
n Alexandrion Group demarează construcția a două 
noi distilerii în România;
n ROCA Investments vinde Frigotehnica către  
Vinci Energies;
n Paco Supermarkets intră în hora online-ului și 
deschide propria platformă online.

Noiembrie

n Verdino atrage un nou investitor și vizează extin-
derea la nivel global;
n Mega Image lansează prima campanie integrată 
dedicată ofertelor și promoțiilor;
n Bolt lanseză Bolt Market, serviciu propriu de livra-
re a cumpărăturilor;
n La Lorraine extinde fabrica din Câmpia Turzii cu o 
investiție de 70 de milioane de euro;
n Silvia Sticlea este numită în funcția de Country 
Manager al Nestlé România;
n Mega Image trece de pragul de 900 de magazine 
pe piața locală.

Septembrie
n Producătorul de microdrink-uri Waterdrop intră pe 
piața din România;
n Irinel Popescu preia funcția de Director de Franciză 
la Metro;
n Microgreens atrage investiții de 500.000 de euro și 
anunță listarea la bursă;
n Conducerea celor două divizii locale ale Danone, 
reunită sub management comun. Robert Jasinski 
preia conducerea businessului;
n Diageo deschide un nou depozit în Timișoara care 
va deservi 12 piețe din regiune.

n Profi se repozițio-
nează pe piața locală 
de retail și mizează pe 
oferte cu prețuri mici;
n Foștii proprietari ai 
rețelei Pronto lan-
sează AuGust, un nou 
concept de retail;
n Schimbare de lider pe piața locală de retail: Lidl 
devansează Kaufland după 10 ani;
n Mega Image și eMAG renunță de comun acord la 
parteneriat după opt ani;
n Glovo lansează Glovo Express și deschide primul 
Micro Fulfillment Center din România;
n Marco Giudici preia conducerea Lidl România.

Decembrie

n Schimbare la conducerea producătorului de înghe-
țată Alpin 57 Lux;
n Retailerul Mega Image lansează o nouă marcă 
proprie sub brandul MEGA;
n Cristian Popa preia conducerea Mogyi România;
n Martin Stoebe îl înlocuiește pe Fatih Alpaslan la 
conducerea Beiersdorf România, Bulgaria și Moldova;
n cora vinde șase centre comerciale către  
grupul Supernova;
n Tranzacție pe piața de conserve: producătorul 
Râureni preia Fabka Group;
n Scandia Food continuă expansiunea și cumpără 
producătorul de mezeluri Agra’s.

Octombrie
n eMAG lansează Freshful, un 
hypermarket online cu livrare 
rapidă a produselor alimenta-
re proaspete;
n Aquila obține o infuzie de 
10 milioane de euro de la 
BERD pentru dezvoltarea de 
mărci proprii; 
n Sistemul garanție-returna-
re a fost aprobat de Guvern, 
garanția de 50 de bani devine 
realitate;
n Un nou lider pe piața de 
distribuție FMCG după finalizarea fuziunii dintre 
Interbrands și Orbico;
n Scandia Food România intră pe piața produselor 
congelate printr-o achiziție; 
n Profi ajunge la 600 de magazine de tip  
franciză Partener. 

Iulie

Vrei să fii la curent cu tot ce se întâmplă în retail și industria

FMCG? Pe www.revistaprogresiv.ro ai la dispoziție un

flux zilnic de știri și o arhivă bine pusă la punct. Titlurile anului
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Puterea de 
cumpărare, mai 
mică decât media 
europeană

Râureni preia Fabka 
Group

Tranzacție între cora și grupul Supernova

Puterea medie de cumpărare 
pe cap de locuitor în Europa în 
2021 este de 15.055 euro, în timp 
ce în România acest indicator 
se oprește la 7.453 euro, arată 
studiul „GfK Purchasing Power 
Europe 2021”. România se află pe 
locul 31 din cele 42 de țări incluse 
în clasament. Ca și în anul pre-
cedent, Liechtenstein ocupă din 
nou primul loc, cu o putere medie 
de cumpărare pe cap de locuitor 
de 64.629 euro. Aceasta este de 
4,3 ori mai mare decât media 
europeană. Elveția și Luxemburg 
completează primele trei locuri în 
clasamentul puterii de cumpăra-
re, la fel ca și anul trecut.

Annabella Fabrica de Conserve 
Râureni, parte a grupului 
Annabella, își consolidează busi-
nessul prin preluarea competito-
rului Fabka Group SRL. Tranzacția 
a primit acordul Consiliului 
Concurenței.
Cu o istorie de peste 50 de ani, 
Râureni este un brand 100% 
românesc care comercializează 
peste 140 de produse, portofoliul 
acoperind de la gemuri, dulcețuri, 
siropuri, murături până la produ-
se pentru gătit, produse gourmet 
sau cu 0 zahăr.
Fabka Group produce conserve 
de legume și fructe sub brandul 
Horticons. Compania deține o 
unitate de procesare și peste 
120.000 de terenuri agricole, fa-
brica fiind situată în Fetești. 

Louis Delhaize a ajuns la un acord cu grupul Supernova pentru a-și vinde 
portofoliul imobiliar din România, dar menține în întregime operațiunile 
comerciale ale hypermarketurilor cora din țară. Valoarea tranzacției rămâne 
confidențială.
Tranzacția de tip sale & lease back (vânzare & închiriere) cu grupul 
Supernova, una dintre companiile de real-estate de top din Austria, prevede 
achiziționarea dreptului de proprietate asupra clădirilor centrelor comer-
ciale în care operează hypermaketurile cora în sistem de chiriaș-ancoră, cu 
excepția celei de la cora Pantelimon, aflată deja în proprietatea unui terț.

Achiziția foodpanda de către Glovo, 
aprobată cu anumite condiții

Glovo a primit aprobare din partea 
Consiliului Concurenței pentru achi-
ziționarea foodpanda în România, 
însă cu anumite condiții.
Astfel, Glovoappro SRL se angajează 
să nu impună clauze de exclusivitate 
în relație cu restaurantele partenere 
și să nu condiționeze contractual 
nivelul comisioanelor plătite de 
restaurantele partenere (actuale sau 
viitoare) de respectarea unei clauze 
de exclusivitate. De asemenea, Glovo 
s-a angajat să nu penalizeze restau-
rantele partenere pentru aderarea la 
o altă platformă de comenzi online 
și livrare de mâncare. Totodată, 
compania nu va reînnoi prevederile 

contractuale prin care foodpanda 
impune obligații de exclusivitate 
restaurantelor partenere. Durata 
acestor angajamente asumate de 
Glovo este de 24 de luni de la data 
finalizării tranzacției.

Cătălin Samara, promovat 
în poziția de Director al 
Bringo Internațional
Cătălin Samara, Director Operațional și 
E-commerce și membru al Comitetului Executiv 
al Carrefour România, a preluat funcția de 
Director al Bringo Internațional, având respon-
sabilitatea de a coordona activitatea inter-
națională a serviciului de personal shopping și livrare. Poziția 
nou creată vine ca urmare a dezvoltării Bringo, un concept de 
business românesc, exportat cu succes în patru alte țări, care va 
funcționa de acum, ca parte dintr-o organizație globală.
Cătălin a avut o contribuție esențială la dezvoltarea locală a 
conceptului de business și a serviciului. În doar patru ani, Bringo 
s-a extins în 37 de orașe din România și include în acest moment 
în aplicație peste 100 de magazine Carrefour în toate formatele 
(hipermarket, supermarket, express și Supeco).
În noua sa funcție, Cătălin va coordona activitatea Bringo în cele 
5 țări în care serviciul este activ sub diverse branduri: România, 
Argentina, Belgia, Franța, Maroc, având, printre altele, rolul de a 
integra din punct de vedere tehnic și operațional aceste filiale.
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www.revistaprogresiv.ro raportează

Cele mai citite știri Exclusiv online Next events

ç Cătălin Samara, promovat 
în poziția de Director al Bringo 
Internațional;
ç Tranzacție pe piața de conser-
ve: producătorul Râureni preia 
Fabka Group;
ç cora vinde șase centre comer-
ciale către grupul Supernova;
ç PepsiCo anunță o serie de pro-
movări la nivel local și internațional;
ç Alpin 57 Lux își ia Director 
Comercial de la Râureni.

KeysFin: Recaș, Jidvei și Cotnari, 
cei mai mari producători de vin 
din România
În anul 2020, în România existau 
596 de companii care aveau ca 
obiect de activitate producția 
de vinuri și/sau cultivarea de 
struguri. Liderul pieței a rămas 
Cramele Recaș, cu o cotă de 11,6% 
din total și o cifră de afaceri de 
201 milioane lei.

10  
mart.

Progressive Women
Locația: București, România.
www.progressivewomen.ro

25-27  
mai

Conferința Progresiv
Locația: Sinaia, România
www.conferintaprogresiv.ro

Un nou CEO pentru Beiersdorf 
România, Bulgaria și Moldova

Penny deschide cel de-al 
patrulea depozit logistic

Scandia Food cumpără 
producătorul de mezeluri Agra’s

Scandia Food cumpără Agra’s Alba Iulia, compa-
nie specializată în procesarea cărnii și producția 
de preparate pe bază din carne. Tranzacția vine 
după ce în luna octombrie a achiziționat o fabrică 
din domeniul producției de mâncăruri congelate. 
Preluarea Agra’s de către Scandia Food aduce o 
extindere a portofoliului de produse, dar și a capa-
cităților de producție și procesare a cărnii la nivel 
de grup.
Tranzacția cuprinde și rețeaua proprie de nouă ma-
gazine, tip market și supermarket, din Alba Iulia.
Business antreprenorial fondat în urmă cu mai 
bine de 20 de ani, compania Agra’s procesează 
lunar aproximativ 200 de tone de carne, în fabrica 
din localitatea Oarda, județul Alba, iar produsele 
sunt comercializate atât prin rețeaua proprie de 
magazine, cât și în afara acestora, în diferite zone 
ale țării, dar și la export, în țări precum Italia sau 
Cipru. Compania Agra’s deține în acest moment o 
fabrică în localitatea Oarda, județul Alba, precum 
și 9 magazine proprii. Fabrica are o capacitate de 
producție de 4500 de tone anual și aproximativ 300 
de angajați.

Martin Stoebe este noul Country Manager 
Beiersdorf România, Bulgaria și Moldova, începând 
cu 1 decembrie 2021. Martin Stoebe a preluat funcția 
de la Fatih Alpaslan, care s-a alăturat Beiersdorf 
Polonia, în calitate de Country Manager.
Cu o experiență de peste 14 ani în FMCG, Martin 
Stoebe face parte din echipa Beiersdorf din anul 
2015. Timp de patru ani a deținut funcția de Country 
Manager Columbia, iar din iunie 2021 și până de 
curând a fost Global Manager pentru proiecte stra-
tegice în cadrul companiei. În calitate de Country 
Manager pentru România, Bulgaria și Moldova, 
Stoebe se va ocupa de strategia operațională și de 
dezvoltare a bussinesului pentru cele trei țări.

Cu o suprafață de 23.000 mp și o înălțime de 13,7 
metri, noul depozit logistic Penny a fost deschis la 
Filiași, Dolj, în urma unei investiții de 26 de milioane 
de euro. Centrul dispune de o zonă extinsă pentru 
recepție și expediere cu o înălțime de 6,5 m și un 
spațiu cu temperatură controlată de 8.600 mp și 
asigură aprovizionarea a aproape 50 de magazine 
din regiune.
Odată cu finalizarea acestui proiect, retailerul a 
ajuns la patru depozite în România. Până în 2029, 
retailerul își propune să ajungă la 600 de magazine 
și șase depozite în țară.
Cu un buget de investiții care se ridică la un miliard 
de euro până în 2029, Penny România mărește 
ritmul expansiunii și vizează dublarea numărului de 
magazine în următorii șapte ani. Pentru 2022, retai-
lerul are în plan deschiderea a 35 de magazine.

17  
feb.

Progresiv HUB
Locația: București, România
www.progresivhub.ro
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„Hypermarketul 
poate fi o armă 
redutabilă pentru 
comerțul viitorului”

Ionuț Ardeleanu
Director General 
Auchan Retail 
România

„Avem curajul de 
a construi viitorul 
chiar și în situații 
dificile”

Roxana Manolescu
CEO 
Caroli Foods Group

„Proximitatea 
capătă noi 
valențe”

Mircea Moga
CEO
Mega Image

„Cred în 
reinventarea 
modelelor de 
business”

Albert Davidoglu
CEO 
Macromex

„E-commerce-ul 
și digitalizarea 
rămân elemente 
cheie pentru viitor”

Adrian Ariciu
CEO 
Metro România

„În perioade de 
criză este foarte 
dificil să menții 
parcursul normal 
al navei pe care  
o conduci”

Grigore Horoi
Președinte 
Agricola

Vremea creșterii 
calitative în 
segmentul de 
e-groceries 

Andrei Popescu
General Manager 
Freshful by eMAG

Reinventare în 
distribuție, pariul 
pentru un business 
de 1 mld. euro

Ioana Boghenco
Director General 
Interbrands Orbico

„Crizele au 
oportunitățile 
lor, trebuie să le 
identifici și să 
acționezi”

Alexandru Șoacăte
Director General 
Adjunct 
Annabella

„Păstrarea 
echilibrului în 
business rămâne 
principala piatră 
de încercare”

Vanya Panayotova
General Manager 
L’Oréal România & 
Adria-Balkans

2021 a fost un nou an care a stat sub semnul pan-
demiei, pe perioada căruia mediul de business și-a 
rafinat mecanismele de apărare și creștere într-un 
context de piață dificil. La final, bilanțul a fost unul 
pozitiv, afacerile înregistrând, pe alocuri, creșteri 
spectaculoase, așa cum a fost și cazul businessurilor 
din online. Pentru 2022 managerii unora dintre cele 
mai importante companii din retail și FMCG vor-
besc la unison despre reinventare, personalizare, 

diferențiere, proximitate și grija pentru nevoile cli-
enților, într-un an în care se anunță, pe lângă conti-
nuarea crizei sanitare, și alți nori negri – scumpirea 
utilităților, care va atrage după sine și majorarea 
prețurilor produselor finale, sau apetitul în scădere 
pentru cumpărături pe fondul un viitor incert. Ceea 
ce nu lipsește însă niciunuia dintre executivii inter-
vievați este speranța, un atribut esențial pentru un 
business câștigător pe termen lung.  

Viziuni de business
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După doi ani de consolidare și regândire a strategiei de business, 2022 este 
anul în care Auchan Retail România va culege roadele ecosistemului creat. 
Astfel, retailerul își bazează creșterea atât pe segmentele de ultraproximitate și 
digital, în care a investit constant în ultima perioadă, dar și pe hypermarketuri 
care sunt într-o transformare profundă. „Vor fi bătălii interesante în piață, vom 
avea creșteri, iar noi facem parte din această ecuație”, susține Ionuț Ardeleanu, 
Director General al companiei. De Alina Dragomir.

„Hypermarketul poate fi o armă 
redutabilă pentru comerțul viitorului”

După un 2020 cu o creștere a cifrei de afaceri 
de 2% și o majorare a profitului de peste 200%, 
cum arată bilanțul pentru 2021? 
2021 este un an de creștere, în care ne-am consolidat po-
ziția pe segmentul de ultraproximitate, am revăzut modul 
în care facem business și ne-am adaptat foarte mult ofer-
ta, am deschis sau accelerat canale de distribuție noi din 
zona de e-commerce. Anul acesta am lansat la scară largă 
programul nostru de fidelitate și, în mai puțin de două-
sprezece luni, o treime dintre clienții Auchan folosesc 
cardul MyClub Auchan. Toate acestea au dus la o creștere 
double digit a cifrei de afaceri, dar și la un an profitabil.  

Pe ce segmente de business au venit cele mai 
mari oportunități de creștere?
În structura noastră de cifră avem trei segmente. 
Hypermarketurile sunt esențiale, pentru că acest seg-
ment generează grosul de cifră, rentabilitate și probabil 
că acest lucru va fi valabil mulți ani de acum înainte. În 
2021 am accelerat însă alte două direcții și rezultatele 
s-au văzut. Este vorba despre proximitate, unde am
ajuns la 125 de locații, și e-commerce, canal pe care l-am
lansat acum câțiva ani, dar astăzi este într-o creștere
accelerată și an de an ne dublăm cifrele, fie direct, fie
prin partenerii noștri.

Cât de important este totuși online-ul pentru 
Auchan și ce ne puteți spune la nivel de 
comportament de cumpărare? 
Noi privim noul retail ca un mix între magazinele fizice 
și comerțul online. Este foarte greu să ne imaginăm că 
formatele fizice vor dispărea în viitor. Operăm magazi-
ne cu 10.000 de clienți pe zi, astfel că este iluzoriu să 
credem că vom ajunge în punctul în care vom avea mii 
de livratori doar pentru o singură locație. Clienții sunt 
în căutare de timp, așa că mă aștept la o canibalizare a 
canalelor de distribuție și la o creștere a ponderii digi-
talului în total business. O parte dintre clienții din urban 

și-au transferat cumpărăturile în online și o altă tendin-
ță vizibilă rămâne premiumizarea. Clientul din online nu 
dispune de timp, dar dispune de un buget mai mare, iar 
acest lucru se reflectă direct în coșul de cumpărături. 

Ați precizat că hypermarketurile rămân 
esențiale pentru businessul Auchan. Cu toate 
acestea, datele de retail audit indică un declin 
lent pentru acest format. 
Rolul hypermarketului este în continuă schimbare. Este 
un model într-o transformare profundă. În momentul 
în care operezi magazine care ajung să genereze 100 
de milioane de euro pe an, chiar dacă sunt pe un trend 
descendent, rămân totuși multe zeci de milioane de euro 
în formatul respectiv. Drept urmare, rolul magazinului 
trece de la punct de vânzare fizică, la un rol de magazin 
platformă, în care o parte dintre clienți vor veni, vor cum-
păra și vor pleca în fizic, dar același magazin este bază 
de producție pentru magazinele din proximitate, dar și 
bază pentru partenerii de livrare. Rolul hypermarketului 
devine foarte complex și vorbim despre un adevărat eco-
sistem pentru că el este o fabrică, un punct de picking, 
este drive și este și spațiu de vânzare. Știu că s-a vorbit 
despre declinul acestui canal, însă reinventarea devine 
un atu major. Hypermarketul poate fi o armă redutabi-
lă pentru comerțul viitorului dacă această reinventare 
este jucată corect. Sunt însă câteva condiții esențiale pe 
care le avem în vedere și care vor ajuta hypermarketurile 
Auchan să rămână un actor important în piață. Vorbim 
despre digitalizare accelerată, parteneriate, focus pe pro-
duse proaspete și sezoniere și reorganizarea profundă, 
prin care managerii locali vor avea autonomie în decizie. 

Toate aceste transformări vin la pachet cu 
investiții importante. Îmi puteți spune la ce 
valoare s-a ridicat bugetul pentru 2021?
La nivel de an sunt mai multe zeci de milioane de 
euro. Pe lângă tot ce ține de zona de digital, sisteme 

Viziuni de business
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informatice și transformare culturală, investim într-un 
nou format, agil, de 2.000 de metri pătrați, pe care îl tes-
tăm de doi ani de zile și anul acesta începem extinderea. 
În plus, am investit mult în partea de logistică. În 2019 am 
deschis cel mai mare campus logistic din Ștefănești, anul 
acesta deschidem un al doilea campus în Transilvania. 

Cu ce așteptări plecați la drum în 2022 și care 
sunt principalele direcții de dezvoltare?
Cred că un avans de peste 10% este realist, însă avem 
câteva necunoscute. Să faci previziuni în condițiile în care 
de la o zi la alta poți să ai blocat accesul pentru jumăta-
te din populația României în magazin e foarte greu. Iar 
zigzagul acesta între creștere și descreștere este foarte 
complicat de gestionat. Avansul va veni din ceea ce am 
dezvoltat deja, respectiv canalul de ultraproximitate și 
digital, dar și din formatele noi pe care le vom dezvolta. 
Avem deja magazine care fac 10% din vânzări în digital, 
așa că progresia va continua și anul viitor. De altfel, pen-
tru 2022 estimăm dublarea cifrei de afaceri în online, ur-
mând ca în 2023 să vorbim despre o triplare a vânzărilor. 
2022 este anul în care vom pune în practică ecosiste-
mul Auchan. Vom activa la nivel național reorganizarea 
managerială bazată pe decizie locală și autonomie, vom 
continua transformarea digitală pe care am început-o 
acum doi ani, vom accelera expasiunea pe segmentul de 

ultraproximitate, atât prin parteneriatul cu OMV Petrom, 
cât și independent și vom pune bazele modelului nou de 
magazine despre care menționam anterior. 

Prin ce se diferențiază noul format Auchan de 
celelalte supermarketuri existente în piață și câte 
magazine noi ar trebui să vedem anul acesta?
Noi considerăm că este formatul în care clienții își vor 
folosi, probabil, cea mai mare parte din bugetul alocat 
cumpărăturilor alimentare. Acest format de 2.000 de 
metri pătrați nu este acoperit în piață în momentul de 
față și, mai mult decât atât, oferta cu care venim este 
absolut diferențiată. Luăm în calcul să listăm între 10.000 
și 15.000 de SKU-uri. Practic, magazinul va avea o ofertă 
completă, iar focusul va fi pe produsele alimentare. Vor fi 
magazine native digital, care vor avea opțiunea de click & 
collect, drive, dar și livrare la domiciliu, atât direct, cât și 
prin parteneri, alături de o politică solidă de servicii. Pe 
lângă cele două locații anunțate deja ne dorim să sem-
năm contractul și chiar să deschidem alte cinci locații, 
iar pentru anii viitori ritmul va fi de 10-15 locații anual pe 
acest format. În paralel, continuăm investițiile pe canalul 
de ultraproximitate. Suntem la 125 de locații rebranduite 
și modernizate dintr-un total de 400, astfel că vom con-
tinua acest proiect prevăzut inițial pe o durată de patru 
ani. În plus, anul acesta vrem să validăm modelul pentru 
magazinele de ultraproximitate MyAuchan din afara stații-
lor OMV Petrom. În acest moment operăm 10 unități. După 
ce avem rezultatele vom decide dacă accelerăm expansiu-
nea sau nu. Și tot la acest capitol merită să menționez că 
anul viitor vom deschide primele două locații dark store. 

Cum vedeți piața locală de retail și cât de greu e 
să rămâi în topul preferințelor cumpărătorilor?
România este o piață solidă, cu mulți actori pe partea de 
„comerț clasic”. 2022 va aduce modificări majore pe tot 
ce înseamnă comerț digital, livrare la domiciliu și quick 
commerce. Vom vedea jucători noi, dar și actori care vor ieși 
din piață atât în retailul fizic, cât și în digital, care va fi un 
segment extrem de tensionat. Vor fi bătălii interesante, vom 
avea creșteri, iar noi facem parte din ecuație. În România 
este loc de creșteri importante în perioada următoare. 

Care au fost cele mai importante lecții ale ultimilor 
doi ani și cum s-a schimbat relația cu furnizorii?
Am învățat să răspundem unui comportament care se 
schimbă permanent și unor așteptări care evoluează ex-
trem de rapid. Deși ultimii doi ani au fost greu de gestionat, 
noi am construit ecosistemul Auchan care înseamnă ultra-
proximitate, proximitate, hypermarketuri și digital, la care 
se adaugă toate parteneriatele. Acesta este modul nostru 
în care luptăm în piață. Astăzi nu mai poți fi câștigător 
doar cu un format fizic, la fel cum nu poți fi câștigător doar 
cu un format digital. Comerțul figital va fi câștigător, dar la 
bază rămâne modul în care ne servim clienții. Lupta va fi 
interesantă. Cât despre furnizori, modul accelerat în care se 
dezvoltă piața reprezintă un pachet de oportunități. ç
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„Avem curajul de a construi viitorul 
chiar și în situații dificile”

În timp ce piața s-a confruntat cu transformări și provocări continue, 
2021 a însemnat pentru Caroli Foods Group un an al construirii 
viitorului, timp în care agilitatea și inovația au fost cele care au dat 
tonul creșterii. Cu un buget de investiții de peste 10 milioane de 
euro pentru acest an, Roxana Manolescu, CEO Caroli Foods Group, 
spune că 2022 va continua să fie un an al provocărilor, dar și un an 
al marilor oportunități, în contextul în care piața din România are un 
mare potențial. De Alina Dragomir.

Sunt deja doi ani de când ne adaptăm la noua 
normalitate a pieței. Cum arată bilanțul anului 
2021 pentru Caroli Foods Group? 
Pandemia a generat o transformare a modului în care 
oamenii cumpără și consumă. De aceea, este foarte im-
portant să îți propui obiective ambițioase, dar realiste. 
Ultimii doi ani au fost dificili, cu nenumărate provocări, 
atât la nivel individual, cât și al comunităților de busi-
ness, însă avem curajul de a construi viitorul chiar și în 
situații dificile. În termeni financiari, vorbim despre un 
avans de până în 9%, iar în contextul dat considerăm că 
este un rezultat foarte bun. Chiar dacă acești doi ani nu 
au adus creșteri semnificative, Caroli Foods Group a pus 
bazele unei construcții solide pentru anii următori, prin 
investiții, inovație și foarte important, prin dezvoltarea 
echipei. Echipa Caroli este cel mai mare atu al nostru, 
iar „investiția” în oameni susține afacerea noastră și 
determină succesul acesteia. 
Anul trecut am alocat un buget de peste 10 milioane 
de euro în tehnologizare (instalarea unei linii de ready 
meal -mâncăruri gata pregătite în fabrica din Pitești) 
și a unor linii de ambalare automată a ambalajelor din 
carton, care au răspuns cererii pieței de a facilita fluxul 
logistic. Acestora li se adaugă și un nou depozit logistic, 
care va satisface atât dezvoltarea afacerii noastre, cât 
și furnizarea de servicii logistice profesionale pentru 
producători importanți din piața alimentară. 

Care sunt cele mai mari provocări cu care v-ați 
confruntat anul trecut și de unde au venit 
oportunitățile de creștere? 
Lipsa predictibilității financiare, criteriile de cumpărare 
în continuă schimbare, închiderea temporară a sec-
torului HoReCa, scăderea achizițiilor de produse vrac, 
problemele din fluxurile de aprovizionare la nivel global 
au dus la schimbări importante ale pieței, care au avut 

un impact major asupra companiilor. Specialiștii mențio-
nează că în 2021 prețul ambalajelor din plastic a crescut 
cu aproximativ 50%, a celor de carton cu aproape 40%, 
iar al gazelor naturale cu 250%. Astfel, după ce în 2020 a 
trebuit să găsim soluții imediate la o situație unică, anul 
trecut a venit cu provocări suplimentare. 
Pentru noi, 2021 a fost despre agilitate și inovație. 
Pentru a fi în concordanță cu noile cerințe am îmbu-
nătățit fluxurile logistice și ne-am asigurat că livrăm 
produse rapid și în siguranță tuturor clienților noștri. 
De asemenea, pandemia a favorizat creșterea canalului 
de e-commerce, iar noi am răspuns foarte rapid acestui 
trend și am menținut niște parteneriate importante. 
La nivel de categorii, oportunitățile au venit în princi-
pal din zona de ready-meals, unde piața a înregistrat 
creșteri de aproximativ 5% și din snacking, unde piața 
a crescut cu peste 10% în 2021 față de 2020, menținând 
tendința ascendentă a ultimilor 3 ani, prin listările din 
ce în ce mai numeroase în comerțul modern (conform 
datelor Nielsen).

Care sunt segmentele de produse care au 
raportat cele mai bune performanțe și ce a stat 
la baza evoluțiilor peste medie?
Avem un portofoliu cu peste 200 de produse care ne 
permite să ne adresăm diverselor segmente de piață și 
să optimizăm raportul calitate/preț. Pentru a răspunde 
nevoilor consumatorilor și pentru a ne adresa schim-
bărilor survenite în obiceiurile de consum ale acestora, 
am decis să extindem și să diversificăm portofoliul de 
produse feliate. O performanță bună a fost atinsă și de 
categoria de ready meals, unde am lansat gama Maestro, 
formată din zece rețete pregătite în fabrica din Pitești. 
Alte categorii de produse care au ajuns la o cerere 
mare au fost cele premium, precum șunca Sissi, unde 
am continuat să extindem gama cu produse noi, dar 
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și produsele de snacking. Am adus pe piață astfel de 
produse sub brandul Campofrio și ne vom diversifica 
portofoliul atât cu produse de snacking consacrate pe 
piețele externe, cât și cu diferite alternative derivate din 
produse actuale, apreciate de români. Pe piețele vestice 
produsele de snacking din carne au o pondere impor-
tantă în categorie și estimăm creșteri importante și în 
România. În cinci ani de zile, preconizăm să ajungem la o 
cotă de piață de peste 5% în snacking.

Cum vedeți peisajul de retail și cum și-a adaptat 
Caroli Foods Group strategia de business la 
evoluțiile din piață?
Suntem într-o perioadă foarte importantă de schimbări și 
vedem că jucătorii din retail încearcă să găsească soluții 
pentru a se adapta noilor tendințe din consum. Pandemia, 
lockdown-ul parțial, lucrul în sistem hibrid și-au pus 
amprenta asupra momentelor de consum și a compor-
tamentelor de cumpărare. Pe canalul de hypermarketuri 
este vizibilă o scădere, în timp ce în dreptul canalului de 
comerț tradițional vedem o stagnare sau chiar o ușoară 
redresare. Pentru noi retailerii tradiționali rămân un canal 
important, care incluzând și HoReCa, are o pondere de 

peste 35% din business. Interesant este că în ultimii ani 
există o redistribuire între segmentul de HoReCa și clien-
ții tradiționali, în defavoarea acestora din urmă. 

Contextul actual a venit și cu o perspectivă nouă 
asupra puterii parteneriatului în business. Ce 
a schimbat iremediabil pandemia din punctul 
acesta de vedere?
Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o a fost că 
trebuie să fim aproape de clienții noștri, că este foarte 
important să comunicăm și să împărtășim strategia și mo-
dificările de strategie astfel încât să ne putem adapta ra-
pid și, împreună, să răspundem nevoilor consumatorului. 
În plus, într-o lume în continuă schimbare și adaptare, am 
înțeles că inovația este cea care te menține și asigură po-
tențialul de creștere în viitor. Drept urmare, focusul nostru 
a fost în această direcție și feedback-ul consumatorilor, 
dar și al clienților a fost pozitiv și într-o evoluție cu totul 
diferită față de încercările noastre de acum câțiva ani care 
nu s-au soldat neapărat cu succes pentru că piața nu era 
pregătită. Mai mult, consumatorii și-au dorit să vadă o față 
nouă pentru brandul Caroli și am venit cu un ambalaj nou, 
împrospătat. Investițiile vor continua și anul acesta. 

Ce așteptări aveți de la anul 2022 dacă puneți în 
balanță moștenirea lui 2021, dar și provocările 
actuale?
Strategia și acțiunile tactice se schimbă, trăim în VUCA 
world (trad. un mediu volatil, incert, complex și ambi-
guu) și ceea ce funcționa în trecut nu garantează că va 
funcționa la fel în prezent. Astfel, agilitatea și adapta-
bilitatea sunt esențiale. Ultimii doi ani ne-au învățat să 
îmbrățișăm viitorul așa cum vine, cu lucruri pe care le 
știm și cu situațiile la care trebuie să ne adaptăm. 2022 
va fi un an greu atât din perspectiva modificărilor rapide 
din consum, cât și din cauza presiunii pe care o creează 
majorările de preț pentru că toate acestea se vor reflec-
ta în bugetele  tuturor companiilor. 
Dar în același timp, 2022 va veni cu multe oportunități. 
De aceea noi intenționăm să menținem nivelul de inves-
tiții la peste 10 milioane de euro. 

Cum arată lista de priorități și care este targetul 
de creștere setat pentru anul acesta?
Obiectivul nostru în 2022 este să ne menținem poziția de 
top pe piață, să ne îmbunătățim capacitățile logistice și 
să întărim dimensiunea de inovație a companiei noastre. 
Din perspectiva categoriilor, vom continua extinderea 
gamei de ready meals și a produselor feliate, iar în egală 
măsură vom pune accentul pe produsele premium și pe 
segmentul de snacking. În plus, vrem să maximizăm po-
tențialul fiecărui canal de vânzare, de asemenea și zona 
de export. În prezent acest canal are o pondere de aproxi-
mativ 7% din totalul business-ulu, iar nucleul sunt piețele 
cu comunități mari de români. În paralel, continuăm și 
extinderea parteneriatelor pe zona de provider de servicii 
logistice către producători importanți din România. ç
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După doi ani în care cea mai importantă lecție a fost puterea adaptării, 
Mega Image pariază pe redefinirea conceptului de proximitate. Concret, 
dincolo de consolidarea poziției în teritoriile noi, retailerul investește în 
sortimentație adaptată comunităților în care este prezent, în promoții 
personalizate, online și eficientizare. Această strategie ar trebui să-i 
asigure companiei o creștere solidă pentru anul acesta, spune Mircea 
Moga, CEO-ul Mega Image. De Alina Dragomir.

Dacă 2020 a adus un plus de peste 8 
miliarde de lei retailerilor internaționali 
prezenți pe piața locală, marea provocare 
a anului trecut pentru fiecare jucător în 
parte a fost menținerea trendului ascen-

dent într-un context diferit și cu provocări suplimentare. 
Mega Image se înscrie în liga celor care au bifat acest 
obiectiv, 2021 fiind un an de creștere. „Nu vorbim despre 
o creștere double digit, dar este un avans sănătos pe 
care l-am obținut după un an complet atipic. Și am 
crescut atât prin expansiune, dar și organic. Pe universul 
de magazine comparabile trendul ascendent s-a resimțit 
în a doua parte a anului, însă nu este deloc surprinzător 
pentru că în 2020 am asistat la o explozie a vânzărilor 
și ar fi fost imposibil să egalăm acele rezultate”, susține 
Mircea Moga, CEO-ul Mega Image. 
Ce a susținut însă această evoluție? Pe scurt, vorbim 
despre prezența în proximitate și o adaptare extrem de 
rapidă la nevoile consumatorului. Sănătos și local sunt 
trenduri foarte vizibile în piață și retailerul a răspuns 
acestor nevoi prin extinderea sortimentației de produse 
sănătoase și prin investițiile în dezvoltarea programului 
Gusturi Românești de la Gospodari. „În plus, consumato-
rii au revenit în magazinele de proximitate și în coșul de 

cumpărături se regăsesc din nou produsele de impuls și 
ready meals. Cu toate acestea, faptul că toate magazinele 
noastre sunt de proximitate a venit și cu provocări pentru 
că restricțiile și reducerea programului de lucru au in-
fluențat negativ vânzările. Consumatorii și-au consolidat 
vizitele în magazine și s-au orientat către magazinele mai 
mari, astfel că toate magazinele de conveniență și de pro-
ximitate au avut de suferit”, mai punctează Mircea Moga. 

Mișcări strategice și rezultate

În ciuda contextului neprielnic, Mega Image a ales să pa-
rieze în continuare pe cartea expansiunii în 2021, focusul 
fiind de data aceasta pe teritoriile noi. „Am închis anul 
cu 917 magazine, dintre care 72 deschise anul trecut și 
obiectivul nostru este să păstrăm acest ritm de expan-
siune și în anii următori. Ce a fost însă diferit față de anii 
precedenți, sunt zonele în care ne-am extins. În ultimii 
trei ani am deschis în piețe noi – Iași, Timișoara, Oradea, 
Sibiu, și încercăm să ne consolidăm prezența în aceste 
zone. Bineînțeles, am profitat de fiecare oportunitate 
de dezvoltare care a apărut și în piețele consacrate și 
această strategie rămâne valabilă și pentru perioada 
următoare”, spune Mircea Moga. 

„Proximitatea capătă noi valențe”
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Iar acest lucru s-a reflectat și în cota de piață, retailerul 
ajungând la o cotă națională de peste 7%. „Noi suntem 
prezenți exclusiv în mediul urban și, în linii mari, vorbim 
despre același comportament de cumpărare. În București 
clienții sunt obișnuiți cu brandul și avem o cotă de piață 
de peste 30%, însă în orașele noi suntem încă în faza de 
construire și de câștigare notorietate. Clienții sunt foarte 
curioși vizavi de mărcile proprii și am observat o pene-
trare mult mai mare pentru aceste produse în coșul de 
cumpărături. În plus, pentru a face tranziția mai ușoară 
și a răspunde nevoii de produse locale în toate piețele 
unde suntem prezenți am identificat producători locali și 
încheiem parteneriate cu ei”, mai punctează executivul. 
Marea vedetă a anului 2021 a fost însă online-ul. „În 
cazul nostru, pe plaftorma proprie numărul de comenzi 
s-a dublat anul trecut prin comparație cu 2020. În a 
doua parte a anului 2020 am lansat serviciul de livrare 
rapidă în 2 ore și acum pregătim comenzi în peste de 
100 de magazine Mega Image, iar pentru viitor analizăm 
posibilitatea de a livra în 10-15 minute. Este o opor-
tunitate pentru noi pentru că suntem în proximitatea 
clientului și putem valorifica acest avantaj în interesul 
cumpărătorilor noștri. În plus, anul trecut am decis să 
renunțăm la parteneriatul cu eMAG și să ne concentrăm 
pe dezvoltarea platformei proprii. Sunt decizii strategice 
care au avut un impact pozitiv în evoluția vânzărilor”, 
explică CEO-ul Mega Image. Și chiar dacă online-ul are 
o pondere sub 5% în total business, ritmul de crește-
re este unul puternic accelerat și potențialul există și 
pentru viitor. „În online coșul de cumpărături cu livrare 
pentru a doua zi este, de exemplu, de 5-8 ori mai mare 
decât în magazinele de proximitate. Clar vorbim despre 
o oportunitate, însă în același timp este nevoie de multe 
investiții în acest canal pentru că este totuși o zonă de 
business la început. Nu cred că vom mai vorbi și anul 
acesta despre o dublare a vânzărilor, însă trendul de 
creștere este puternic ascendent”, susține Mircea Moga. 

Reinventarea proximității

Online-ul nu este însă singura sursă de creștere, retaile-
rul având așteptări mari pentru 2022 în ciuda contextului 
instabil. „Cu siguranță vom rămâne pe un trend ascen-
dent și vom continua investițiile, bugetul ridicându-se la 
peste 50 de milioane de euro. Am deschis anul trecut un 
nou depozit Mega Image pentru a susține extinderea fizi-
că, dar pe lângă consolidarea prezenței în toate zonele în 
care activăm, vom investi în online și în eficientizare. Aici 
este o nevoie extrem de importantă pentru că piața for-
ței de muncă trece printr-o criză și atunci lucrăm foarte 
mult la eficientizarea proceselor prin automatizare și 
implementarea unor soluții digitale”, spune șeful Mega 
Image. Câteva exemple în sensul acesta sunt etichetele 
electronice pentru a elimina eroarea umană și a imple-
menta mai rapid promoții, casele de marcat cu self-checkout 
sau un sistem de comandă automată a produselor 
pentru a minimiza situațiile de out of stock. Concret, 

prin aceste inițiative se dorește îmbunătățirea calității 
serviciilor și orientarea angajaților către client și nu spre 
back office. De ce această schimbare? „Pentru că nu mai 
este suficient să fii în proximitatea clientului doar fizic. 
Trebuie să fii în proximitatea lui prin tot ce faci și îi oferi. 
Și vorbim despre sortimentație relevantă, diversificare 
la nivel de portofoliu, mărci proprii, soluțiile pe care i 
le oferi în magazine, livrarea la domiciliu. Cumpărătorul 
trebuie să simtă că faci parte din comunitatea lui și 
aduci plus valoare”, susține executivul. 
De altfel, într-o bătălie continuă pentru câștigarea în-
crederii cumpărătorului și loializarea acestuia, relevanța 
la capitolul sortimentație, oferte, experiență in-store, 
prezență online, sunt atuuri clare care definesc câș-
tigătorii pe termen lung. „Într-o piață puternic concu-
rențială, cu mulți jucători care activează în proximitate, 
loializarea este un proces continuu. Când intrăm într-o 
piață nouă încercăm să câștigăm cote de piață mari în 
proximitatea magazinelor. Nu suntem un magazin de 
destinație ca să atragem clienți de la zeci de kilometri 
depărtare, astfel că încercăm să rămânem relevanți 
în comunitatea respectivă. Dacă vorbim despre cifre 
concrete, avem peste 1,1 milioane de utilizatori activi ai 
cardului Connect la nivel național”, adaugă executivul.  

România rămâne o piață interesantă 

Cum se configurează anul 2022 pentru piața locală de 
retail? „Piața va crește în continuare. Probabil va exista o 
anumită maturizare, însă suntem încă pe un trend puternic 
ascendent la nivel de număr de magazine. Anul trecut toți 
jucătorii din piață au investit în expansiune și investițiile 
vor continua și anul acesta. Dacă luăm în calcul și crește-
rea economică, România este în continuare o piață intere-
santă, care atrage investiții”, spune executivul Mega Image. 
Și online-ul va continua să aibă un cuvânt de spus, dez-
voltarea acestui canal fiind susținută atât prin adapta-
rea jucătorilor existenți, cât și prin intrarea unor nume 
noi. „Speranța mea este să intrăm cumva într-o norma-
litate. Contextul pandemic rămâne prima provocare, iar 
inflația este și ea foarte vizibilă în piață. E foarte greu 
să ținem prețurile sub control și să minimizăm impactul 
inflației. În plus, pe lista provocărilor rămâne motivarea 
echipei și expansiunea. Cu toate acestea, 2022 este un 
an al speranței”, concluzionează Mircea Moga. ç
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Cu siguranță vom rămâne 
pe un trend ascendent și 
vom continua investițiile, 
bugetul ridicându-se la 
peste 50 de milioane  
de euro.
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După un an cu o creștere de 15%, Macromex estimează că 2022 vine cu multe 
provocări pentru industria locală și își targetează un avans de 10%. Acesta va fi 
susținut de brandurile proprii, de canalul HoReCa, precum și de lansarea a 
două platforme online B2B, dedicate clienților HoReCa, respectiv segmentului 
de retail, mișcări strategice care au legătură cu trendurile din acest an din piață, 
după cum ne-a povestit Albert Davidoglu, CEO Macromex. De Andra Imbrea.

„Cred în reinventarea 
modelelor de business”

Care au fost factorii care au susținut creșterea 
de 15% pentru 2021? 
În 2020 HoReCa a fost puternic afectată de criza sani-
tară, dar în a doua parte a anului 2021 și-a revenit, deci 
principalul factor a fost revenirea acestui canal, dar în 
același timp retailul a continuat să crească astfel încât 
a ajuns să însemne 75% din business, în timp ce HoReCa 
a ajuns la 25%. De asemenea, am continuat creșterea cu 
brandurile Edenia, Corso și Philadelphia, care au termi-
nat anul cu creșteri de două cifre. 

Având în vedere scăderea HoReCa, nu este mai 
ofertant să mizați pe retail și pe e-commerce? 
Retailul este câștigătorul crizei sanitare și cred că va rămâ-
ne cel mai ieftin și eficient loc de unde poți cumpăra bu-
nuri de larg consum. HoReCa are în continuare un potențial 
uriaș în România, businessul nostru a crescut semnificativ 
în ultimii ani în această zonă. Cât despre e-commerce, 
proiectul nostru B2C Food Concierge a pornit de la o plat-
formă pentru angajații noștri, un magazin virtual in-house, 
pe care l-am lansat în 2020 pentru a înțelege ce înseamnă 
e-commerce. Ne-a luat doi ani ca să înțelegem și să creăm 
ce doream. În octombrie 2021 am lansat prima platformă 
pe care doream să o lansăm. Vom avea două astfel de 
platforme ce se adresează segmentului B2B. Prima se nu-
mește Bocado.ro și este pentru canalul HoReCa, iar ce-a 
doua este pentru canalul de Retail, Mercadi.ro, pe care o 
vom lansa în primul trimestru din acest an.

Cu ce noutăți vin cele două platforme online B2B? 
Am plecat de la cum putem să preluăm comenzi fără să 
mai trimitem agenții pe teren. Lucram din 2019 la acest 
proiect, în 2020, când a venit primul lockdown, nu am 
fost pregătiți și ne-am dat seama că ar fi fost un bene-
ficiu mare dacă aveam un astfel de sistem implementat. 
Cele două platforme sunt în primul rând un loc în care 
clienții Macromex din HoReCa sau retail pot da comenzi, 
au stocul actualizat în timp real, prețurile dedicate și 

lista de facturi. Vom putea aduce pe aceste platforme 
și alți potențiali clienți. Primul lucru pe care vrem să îl 
facem este să migrăm clienții noștri din offline în online, 
practic platformele să preia comenzile, iar agenții noștri 
să devină consultanți de vânzare. E mult mai ușor să 
faci customer service și credit control prin intermediul 
platformei. Bocado este funcțională, la trei luni de la 
lansare, 30% din clienții noștri din HoReCa plasează 
comenzi online. Pe termen lung, Bocado.ro și Mercadi.ro 
vor prelua comenzi din toată piața de HoReCa și retail. 
Este o mișcare disruptivă în industria de distribuție. Cred 
că pe termen lung, modelul clasic nu este sustenabil 
pentru că fie nu vei avea suficient de mulți oameni, fie 
costul va fi atât de mare încât nu ți-l poți permite. 

Ce planuri aveți cu aceste platforme? Ar fi posibil 
ca toată distribuția să se realizeze digital? 
În HoReCa planificăm ca 50% din businessul nostru să 
provină din online, iar în retail probabil vom ajunge la 
15-20% în primul an. Într-un interval de 2-3 ani, ne pro-
punem să depășim 50% pentru ambele platforme. Cred 
că pandemia ne-a schimbat și că, mai devreme sau mai 
târziu, comenzile se vor digitaliza în integralitate. Nu văd 
ca peste 5-7 ani, la nivel de industrie, să păstrăm același 
model clasic de preluare a comenzilor prin agenți. Mai de-
grabă dezvolți consultanți, îmbunătățești calitatea jobului 
pe care o face acum agentul. Astăzi costul de preluare a 
comenzilor din platformă față de costul din offline este de 
5 ori mai mic și cred că diferența va fi și mai mare în viitor. 

Cum vedeți provocările în piața locală din 
perspectiva digitalizării forțate impuse de 
pandemie, dar și a deschiderii către inovație? 
Dacă vorbim de piața de FMCG, putem spune că acum 
trece printr-un moment destul de interesant, nu mi s-a 
întâmplat niciodată să văd atât de multe costuri care să 
crească în același timp, de la energie, combustibil, materii 
prime, iar asta e o provocare majoră pentru afacerile care 
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vor să rămână competitive și în același timp să livreze 
obiectivul de business. Ca să menții niște volume de vân-
zare în condițiile în care consumatorul este bombardat 
de creșteri de prețuri, când puterea de cumpărare scade, 
tu ca business trebuie să te reinventezi. Provocarea cea 
mai mare în 2022 pentru furnizori și distribuitori este 
să rămână competitivi având în vedere inputul de cost. 
Ecuația dintre preț și cost trebuie balansată astfel încât 
să rămâi competitiv. Pentru retaileri provocările vin din 
zona de gestionare a costului creșterii. Potrivit GfK, nu 
cei care au deschis cele mai multe magazine în 2021 au 
crescut, ci cei care au avut cea mai mare loialitate per 
magazin. În momentul în care pui foarte multe magazine 
în piață ai un cost foarte mare al creșterii, mai ales dacă 
îți pierzi clienții în detrimentul unui alt magazin. Vedem 
cum cresc discounterii, este un trend pe care l-am văzut 
și în criza din 2008-2010, cum crește private label, ceea ce 
ne arată clar o presiune pe zona de cumpărare. Consumul 
nu va scădea pe categorie, în primă fază consumatorii se 
vor duce către produse mai ieftine, iar atunci balansul în 
cadrul categoriei este foarte important.

Unde merg investițiile Macromex în 2022?
Credem că cea mai mare valoare pe care putem să o 
generăm este prin creștere organică și prin dezvoltarea 
de branduri și produse noi. Și asta va fi principala zonă 
de investiții, continuăm să investim în brandurile pe care 
le avem, în special în ancorele din retail, Edenia și Corso, 
dar pregătim și o lansare de brand nou. Va fi pe zona de 
chilled, vrem să extindem businessul dincolo de frozen 

food. Consider că este un segment interesant, consuma-
torul începe să consume din ce în ce mai mult din retail, 
care este canalul preferat când vine vorba de ready meals. 
Pe lângă investițiile în brandurile proprii, vom investi în 
cele două platforme, Bocado.ro și Mercadi.ro.

Care este cel mai relevant canal pentru Macromex 
și cum vedeți evoluția categoriei frozen food?
În Macromex, modern trade reprezintă 50%, iar tradi-
tional trade 25%. Cel mai relevant rămâne canalul de 
hypermarket, incluzând aici și Kaufland. Am depășit 
perioada asta intrând și în discounteri, care au devenit 
tot mai puternici. Deși în 2021 piața de food și FMCG a 
scăzut în volum față de 2020, categoria de frozen food 
a rămas rezilientă. Noi am crescut atât pe comerțul 
tradițional, cât și pe cel modern, și asta pentru că pene-
trarea categoriei de frozen food în rândul gospodăriilor 
este mult mai mică, ca atare avem spațiu mare de creș-
tere. Un alt element important pentru noi este că sunt 
produse stocabile, a doua cea mai importantă categorie 
de stocat după produsele dry food. Frozen food este o 
categorie rezilientă în perioade de recesiune.

Care sunt trendurile care vor da tonul în industrie?
Cred că tendința actuală va continua, vorbim de creșterea 
private label, a discounterilor, dar și investițiile în brand 
vor crește pentru companiile care au asemenea mărci 
puternice. Retailerii vor continua să balanseze atât bran-
durile mari, cât și private labels pentru că în final consu-
matorul trebuie sa aibă alternative. Dacă ne uităm la per-
formanța Lidl în 2020, care a ajuns numărul 1 în vânzări, 
este pentru că a avut o strategie pe care a implementat-o 
și a început să listeze branduri în plină criză, astfel încât 
magazinul lor a devenit mult mai relevant pentru consu-
mator și atunci a atras foarte mulți shopperi noi. 

Cum vedeți viitorul industriei locale de retail  
și pe ce creștere mizați? 
Cred că retailul offline va rămâne cu cea mai mare 
pondere în piață, nu va fi zdruncinat de online. Ponderea 
retailului online-ul B2C va rămâne probabil sub 5% din 
total piață în următorii ani, evident că retailerii offline vor 
continua să se digitalizeze și să dezvolte platforme online, 
dar impactul nu o să fie atât de mare. Traditional trade 
va fi afectat pe zona de proximitate de retailerii interna-
ționali, discounterii vor câștiga mai mult teren, dar va fi 
un discounter cu un profil puțin diferit, care va combina 
produse de private label cu branduri. În ceea ce privește 
companiile din piață, cred foarte mult în inovație, de pro-
dus care face diferența, care ușurează efortul consumato-
rului, care reduce timpul de preparare, astfel că zona de 
convenience în dezvoltarea de produse cred că este una 
foarte importantă. Din punct de vedere business, cred în 
reinventarea modelelor de business și paradigme noi. 
Cred că, în funcție de categorie, vom vedea creșteri mici  
în volum sau chiar scăderi. Noi țintim o creștere de  
10% în 2022. ç
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Viitorul pieței locale de retail este despre digitalizare și personalizare, spune 
Adrian Ariciu, CEO Metro România. La acestea se adaugă parteneriatele 
stabile atât cu furnizorii, cât și cu francizații LaDoiPași care, în final, vor 
conduce spre o creștere double digit a businessului companiei. De Simona Popa.

„E-commerce-ul și digitalizarea rămân 
elemente cheie pentru viitor”

Vă propun să începem cu un scurt bilanț. 
Raportat la 2020, cum arată datele pentru anul 
trecut la nivel de cifră de afaceri și profitabilitate?
În 2020, am înregistrat o cifră de afaceri de 6,1 miliarde 
de lei, în creștere cu 5% față de acum doi ani, în condiți-
ile în care a fost an pandemic. Ne dorim să ne întoarcem 
la o „tradiție” din ultimii ani, adică la o creștere double 
digit. În momentul acesta, credem că vom fi acolo chiar 
și în acest context socio-economic și sanitar dificil, 
impredictibil. De altfel, probabil că singura predicție pe 
care o avem este că nimic nu e predictibil. Mizăm însă 
pe servirea clienților printr-o abordare multicanal și am 
depășit 10% din cifra de afaceri pe zona de comenzi on-
line și deservirea clienților B2B, HoReCa și Traderi. Sunt 
peste 6.000 de clienți pentru care livrăm aproape zilnic.

Care au fost principalele direcții strategice 
abordate în 2021?
Ne-am concentrat eforturile pe trei direcții esențiale 
care să răspundă cât mai mult atât provocărilor, cât și 
nevoilor clienților noștri profesioniști. Vorbim despre 
extinderea și modernizarea activelor logistice, digita-
lizare și dezvoltarea francizei LaDoiPași. Logistica va 
rămâne un aspect vital pentru noi, având în vedere 
dinamica și condițiile actuale. Din 2019 am început 
dezvoltarea infrastructurii cu platforma integrată One 
Roof, cu servicii logistice integrate, cu obiectivul clar de 
eficientizare și de optimizare a proceselor logistice. Am 
continuat cu extinderea platformei și în 2021 am lansat 
chiar și o unitate de producție carne. Dar înainte să dăm 
mai multe detalii, vrem să ne asigurăm că este opera-
țională. Noi știm tradițional să cumpărăm și să vindem, 
poate nu știm să producem, dar ne dorim să activăm și 
pe acest canal și depunem toate eforturile în acest sens. 

Ați menționat ca direcție strategică și 
digitalizarea. Cum s-a materializat acest proiect?
Aș începe cu ceea ce facem pentru clienții LaDoiPași. 
Aici, cu unii dintre ei, avem o integrare digitală a sis-
temului de case, cu modul de comandă, inclusiv inte-
grarea facturilor de la Metro. Planificăm și pentru anii 
următori soluții suplimentare menite să îi ajute, cum 
ar fi modele de comandă automată, astfel încât efortul 

lor în gestionarea stocurilor să fie cât mai mic și să se 
concentreze pe clienții lor și pe gestionarea businessu-
lui. Apoi, dacă vorbim despre platforma M|Shop pe care 
o folosesc cei 6.000 de clienți B2B, putem dezvolta și 
mai multe soluții pe partea de sortiment împreună cu 
partenerii noștri furnizori. Ne gândim la variante de di-
ferențiere pe viitor, ceea ce înseamnă că M|Shop nu va fi 
doar o platformă alternativă pentru un sortiment similar 
magazinului fizic. O diferențiere între canale e destul de 
necesară în perioada următoare, o abordare multicanal 
nu înseamnă doar o oglindire a aceluiași sortiment pe 
mai multe canale de distribuție. 

În primăvara anului trecut ați lansat și aplicația 
Metro. Cum arată rezultatele până în prezent?  
În acest moment, avem peste 20.000 de clienți profesio-
niști care folosesc aplicația. Aceasta oferă posibilitatea de 
a avea acces oricând la contul Metro, de a vedea cataloage 
active, de a folosi cardul digital și de a vedea în timp real 
disponibilitatea produselor, de a salva liste de cumpără-
turi sau de a accesa facturile în format digital. Probabil 
vom veni în anii următori cu cât mai multe inițiative care 
să faciliteze interacțiunea cu clienții profesioniști. Nu vom 
dezvolta capabilități ale aplicației pe un format de retail. 
Le consider utile pentru aplicația unui retailer, dar pentru 
noi, fiind wholesaler, aplicația dedicată clienților profesio-
niști trebuie doar să înlesnească interacțiunea.

Ce strategie aveți în privința LaDoiPași? Ce 
target aveți pentru viitorul apropiat?
Una dintre prioritățile de business este extinderea 
francizei. Sectorul de conveniență este un sector pe val 
și de viitor. De altfel, Metro România pariază pe conveni-
ență. La începutul lunii decembrie, rețeaua număra peste 
1.650 de magazine, iar obiectivul pe care l-am stabilit în 
trecut rămâne valabil: până în 2023 ne dorim să ajungem 
la 2.000 de locații LaDoiPași. Dacă ne uităm la dimen-
siunea businessului, o locație vinde în medie în jur de 
două milioane de lei anual. Dacă în 2020 au avut evoluții 
foarte bune și prin prisma contextului pandemic, în 2021 
au mers peste acea creștere. În contextul în care știm că 
piața tradițională de comerț scade, magazinele LaDoiPași 
au creștere de la an la an. Un lucru care ne bucură este 

Viziuni de business



    revistaprogresiv.ro |  27

că, dacă până acum cele mai multe magazine au fost 
construite pe un business existent al unui trader inde-
pendent, în ultima perioadă vin din ce în mai multe ce-
reri din greenfield. Totodată, dincolo de LaDoiPași, avem 
în mod constant peste 40 de mii de clienți independenți, 
traderi care lună de lună achiziționează de la noi. 

Ce ne puteți spune despre parteneriatele cu 
producătorii locali? 
Dacă ne referim la produsele 100% românești din 
sortiment, procentul ajunge la 60%. Lucrăm cu 350 de 
furnizori locali regionali, din care aproximativ o treime 
sunt pe sectorul de legume și fructe. Sunt producători 
mici sau diverse cooperative. Ne-am bucura să vedem 
din ce în ce mai multe produse nealimentare făcute în 
România, să nu importăm produse majoritar din China. 
Și nu mă refer aici doar la Metro, ci în general. Ne dorim 
să ne putem aproviziona local mult mai mult și încercăm 
acest lucru prin prisma parteneriatelor cu producătorii. 

Ce investiții luați în calcul pentru 2022? 
Bugetul anual de investiții este în jur de 50-60 de mi-
lioane de lei, mă refer aici doar la investițiile cash. Pe 
de-o parte, vom continua investițiile începute în 2021, 
cele direcționate în zona de modernizare a magazinelor. 
Proiectul include transformări pe zona de frig, întrucât 
există și o cerință legală care impune schimbarea tutu-
ror echipamentelor pe bază de freon până în 2030. Cu 
această ocazie, încercăm să creștem capacitatea în zona 

congelatelor, să asigurăm o stocare mai bună pentru 
ușurința încărcării raftului, dar și a accesului mărfii. 
Practic, nu vorbim doar de schimbarea din punctul de 
vedere al tipologiei echipamentului, dar și de capacita-
tea de vânzare pe anumite categorii. Reprezintă o inves-
tiție destul de mare pentru fiecare magazin în parte și 
ne propunem ca, anual, câte trei locații să treacă prin 
această transformare. A doua zonă în care vom investi 
este cea de livrare și vizează mărirea capacităților de 
livrare ale magazinelor. Totodată, vom continua extin-
derea rețelei LaDoiPași și vom investi în digitalizare. 
Credem că este un pilon de creștere în continuare. Și, 
nu în ultimul rând, vom testa zona de captare a energi-
ei solare cu unul sau două magazine pilot în următorii 
doi trei ani. Ne dorim un proiect end to end, însemnând 
inclusiv flota de livrare pentru clienții profesioniști. 

Care credeți că vor fi elementele cheie pentru 
viitorul pieței locale de retail?
Ca tipologie, clar că digitalizarea și e-commerce-ul vor 
rămâne elemente cheie pentru viitor. Din punctul nostru 
de vedere, cine va paria pe transformarea accelerată a 
businessului ținând cont de aceste zone va fi câștigă-
tor. Toate acestea trebuie să meargă mână în mână cu o 
logistică optimizată și eficientă. Pe de altă parte, cred că 
în cazul businessurilor offline pe format mare e nevoie de 
abordarea unei strategii omnicanal. Probabil vom vedea 
și magazine transformate din locație de sine stătătoare 
într-un dark store, în centru de distribuție. Nu este exclus, 
se întâmplă deja în alte piețe și ar fi o evoluție normală, ți-
nând cont de amprenta pe care fiecare jucător din retail o 
are într-o anumită zonă în care este prezent și potențialul 
pe care îl vede pentru a deservi clienții în anii următori.

Cum vedeți dinamica pieței de retail în 2022? 
Considerăm că va continua să crească consumul, deși 
nu în același ritm accelerat din ultimii ani. Inflația își va 
spune cuvântul și va fi o migrare în cadrul categoriilor, 
atât către produsele mai ieftine, cât și spre cele pre-
mium, ceea ce ridică un semn de întrebare asupra unei 
clase de mijloc în categorie. Din punctul de vedere al ca-
nalelor de vânzare, așa cum spuneam, conveniența e un 
pariu pe viitor și probabil că sectorul de proximitate va 
continua să aibă un ritm accelerat. Totodată, produsele 
locale achiziționate sub diverse canale, inclusiv online, 
vor fi din ce în ce mai prezente. Noi avem mare încrede-
re în modelul nostru de business, este unul rezilient și 
care are multe de spus în continuare, atât pentru a de-
servi clienții profesioniști, cât și pentru a fi un partener 
stabil pentru producători în ceea ce numim noi route to 
market, partea de distribuție. În ceea ce privește sorti-
mentul, credem în diversificarea și creșterea competen-
ței în zona produselor proaspete și în zona produselor 
cu valoare adăugată. Pentru 2022 ne confirmăm stra-
tegia, cea pe care am mers deja: expansiunea francizei 
LaDoiPași, focusul pe livrare către clienții profesioniști, 
transformarea digitală și optimizarea logistică. ç
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Sunt doi ani deja de când businessul Agricola navighează prin ape tulburi, 
situație generată pe de o parte de criza sanitară, iar pe de altă parte de o 
creștere alarmantă a prețurilor la materia primă. Grigore Horoi, Președintele 
grupului de firme, afirmă însă că direcția pe care a abordat-o în urmă cu zece 
ani dă roade chiar și într-un context mai dificil precum cel actual. Prin 
urmare, 2022 se va afla tot sub semnul creșterii și diferențierii. De Alina Stan.

„În perioade de criză este foarte 
dificil să menții parcursul normal 
al navei pe care o conduci”

Î
n 2020 fabricile grupului Agricola se numărau 
printre unitățile de producție care se supuneau 
măsurilor de siguranță pentru a reuși să susțină 
producția și cererea tot mai mare din piață. La 
momentul respectiv, compania lucra la o capa-

citate de 110% pentru a onora comenzile în creștere, în 
timp ce rafturile magazinelor erau luate cu asalt. Traduse 
în cifre, costurile cu toate măsurile luate s-au ridicat la 
25.000 de lei pe săptămână, valoare valabilă în cazul 
celor două abatoare de păsări deținute de companie.
„Criza sanitară a fost una dintre provocările cu care ne-
am confruntat. Și apoi, se adaugă transformările care 
s-au întâmplat în piață, în special în anul 2020, dar și în 
2021, iar aici mă refer la faptul că industria HoReCa a 
intrat într-o pauză prelungită, care ne-a afectat foar-
te mult fiind unul dintre canalele importante pentru 
produsele grupului nostru. Evident, asta s-a manifestat 

prin cerere mai scăzută, acumulări de stocuri, valabil la 
nivelul întregii industrii, reduceri de prețuri, dezechilibre 
financiare”, detaliază Grigore Horoi.
2021 a venit cu noi „surprize”, își amintește Președintele 
Agricola, care punctează aici faptul că, în cazul fiecărei 
crize cu care se confruntă piața de profil, există o scăde-
re a cererii și o reducere a prețurilor care duc, în cele din 
urmă, la creșteri semnificative ale costurilor. „De 3-4 luni 
s-a declanșat o adevărată nebunie în achiziția resurse-
lor energetice (petrol, gaze naturale, energie electrică), 
care ocupă o pondere importantă în structura costurilor 
de producție. Similar cu crizele din 1997 și 2008 avem o 
explozie a prețurilor resurselor de bază, spre exemplu 
cerealele. Evident, toate acestea pun o presiune extra-
ordinară pe costuri, pun în pericol marja de profit, dacă 
ai intrat într-o anumită zonă roșie poate pune în pericol 
posibilitatea de finanțare. Noi activăm într-o industrie 
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care presupune investiții mari, inclusiv în managementul 
operațiunilor curente. Doar cu suport extern poate fi dus 
un business pe care noi îl dezvoltăm. Dacă marjele de 
profit se erodează la un nivel care stârnește îngrijorarea 
finanțatorilor, problemele sunt multe”, punctează Horoi.
În acest context, compania a încercat să îmbunătățească 
raporturile de conversie (ex. consumurile specifice în ca-
zul creșterii puilor sau în fabricarea salamurilor) și să op-
timizeze fluxurile de producție astfel încât echipamentele 
să lucreze cât mai susținut, fără întreruperi. „Până acum 
am reușit să gestionăm acest moment dificil din viața in-
dustriei, nu numai a companiei noastre. În urmă cu peste 
zece ani, ne-am definit o direcție spre care înțelegem noi 
să ne dezvoltăm. Și aceea este creștere și diferențiere. 
Practic avem un set de indicatori pe care ni i-am asumat 
acum mulți ani, iar fiecare dintre companiile grupului lu-
crează la îmbunătățirea lor an de an. Și unul dintre ei este 
creșterea. Fiecare an trebuie să genereze o creștere de 
aproximativ 5%, o rată a profitabilității care să se apropie 
de un anumit nivel. Dacă reușim să îndeplinim unul din 
indicatori putem declara că suntem pregătiți să depășim 
și crize. Dar trebuie ținut cont de faptul că în perioade 
de criză este foarte dificil să menții parcursul normal al 
navei pe care o conduci”, consideră Grigore Horoi.

Creștere pe linie și în 2021

Printre cuvintele-cheie ale acestui an, Grigore Horoi 
menționează și „satisfacția”, motivându-și alegerea prin 
rezultatele financiare obținute în 2021, ușor peste cele 
înregistrate în 2020, când grupul de firme Agricola a 
încheiat cu afaceri de 730 milioane de lei. 
„În general, toate companiile și-au realizat obiectivele de 
creștere. Producția de ouă este singura care va închide 
cu un rezultat negativ. În industria de ouă, în primele do-
uă-trei luni ale anului faci un mic profit pe care îl pierzi 
în lunile de vară, când gospodăriile populației concurea-
ză produsele fiscalizate, și recuperezi în partea a doua 
a anului dacă este posibil. Ori anul acesta nu suntem 
foarte siguri că reușim să recuperăm”, afirmă Horoi.
În continuare, creșterea cifrei de afaceri este diferențiată 
la nivel de grup. Spre exemplu, la Agricola Internațional 
(divizia de pui) a fost bifată anul acesta o creștere de 4% 
a afacerilor, similară nivelului din 2019. O creștere-record 
a fost înregistrată la Europrod, divizia de ready-meal. „Aici 
echipa de management a luat câteva decizii foarte inspi-
rate, în primul rând și-a aliniat portofoliul de produse la 
așteptările consumatorilor, a dezvoltat niște parteneriate 
interesante cu companii din HoReCa și a dezvoltat foarte 
mult exportul. Acolo avem o creștere per total business 
de aproximativ 56%”, spune Președintele Agricola. O evo-
luție pozitivă a vânzărilor se remarcă și în cazul diviziei de 
ouă, unde, în primele nouă luni, au fost comercializate cu 
circa 10 milioane de bucăți peste cifrele din 2020.
În prezent, Agricola deține 15,4% din piața cărnii de pui, 
este lider cu 26% din piața de semipreparate și produse 
de tip ready-meal, iar Salamul de Sibiu Agricola este lider 

în total segment Salam de Sibiu comercializat în România 
cu 52,6% cotă de piață, medie, în valoare (Vector).
Cum se justifică această evoluție? „În primul rând se 
manifestă de o perioadă mai lungă de timp preocupa-
rea consumatorilor pentru produse sigure, sănătoase, 
produse cât mai aproape de natural sau bio. Aici aș 
aminti de Puiul crescut și îngrijit 100% fără antibiotice, 
un produs foarte bine primit în piață. Am testat pentru 
circa 2 ani acest produs până să îl lansăm în piață. Noua 
poziționare a brandului este răspunsul unor schimbări 
a obișnuințelor de consum determinate de pandemie, 
care a direcționat consumatorii români către un stil de 
viață mai sănătos, calitatea produselor fiind principalul 
criteriu de achiziție”, declară Grigore Horoi.
În ceea ce privește exporturile, Agricola își menține cota 
de 10-12% pentru carnea de pui și pentru mezeluri, în 
timp ce Europrod bifează o nouă creștere importantă, 
produsele ready-meal atingând o pondere la export 
de 30-35% din totalul producției realizate și vândute. 
În rest, exporturile sunt „accidentale”, spune Horoi. 
„Suntem producători de praf de ouă și aproape 90% 
din producție merge la export. Pentru noi piața Marii 
Britanii este cea mai importantă. Odată cu Brexitul a 
fost afectată, în sensul că au existat provocări la capito-
lul logistic și birocratic”. 

Investiții constante

O constantă în businessul Agricola rămâne valoarea ridi-
cată a investițiilor realizate în fiecare an. „Avem obiceiul 
de a investi în jur de 8 milioane de euro pentru înlocuirea 
de echipamente, pentru extinderea parcului logistic. Spre 
exemplu, cea mai importantă investiție din ultima peri-
oadă a fost creșterea capacității de producție și moder-
nizarea abatorului de păsări a cărui buget se duce ușor 
spre 30 de milioane de lei. Procesul de modernizare se va 
încheia cel mai probabil în 2022”, declară Grigore Horoi. 
În 2022 o atenție deosebită va fi acordată și menținerii 
echilibrului financiar. „În business sunt tentații foarte 
multe, una din deciziile inspirate a fost de a tempera ela-
nul investițional uitându-ne cu grijă la echilibrul finan-
ciar. Pentru a crește businessul și anul viitor vom merge 
pe inovații. Vom lansa o serie de produse destinate unor 
consumatori speciali. Vom rămâne consecvenți pe crește-
re și diferențiere. Creșterea noastră nu poate fi susținu-
tă decât prin câștigarea de cotă de piață. Prin urmare, 
pentru anul viitor bugetul de investiții doar pentru divizia 
Agricola sare de 4 milioane de euro”, detaliază Horoi.
La capitolul provocări se vor menține presiunea mare 
pe costuri, dublată de inflație și fragilitatea puterii de 
cumpărare. „Toate acestea conjugate pot crea un mediu 
foarte nefavorabil pentru industria de profil. Sperăm ca 
lucrurile să poată fi ținute sub control la nivel european 
și noi să facem parte din plutonul celor fruntași. Dacă 
ne situăm aproape de topul industriei șansele compani-
ei de a depăși orice situație dificilă cresc”, concluzionea-
ză Președintele Agricola. ç
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Pe măsură ce piața de food delivery se extinde cu noi jucători, iar FMCG-ul 
începe să fie tot mai ofertant pentru aplicațiile de livrare, calitatea devine un 
factor care poate face diferența în competiție. Freshful, hypermarket online 
lansat de eMAG, a pariat 5 milioane de euro pe acest atribut. Ce urmează în 
2022 pentru Freshful și pentru segmentul de e-groceries ne-a povestit 
Andrei Popescu, General Manager Freshful by eMAG. De Andra Imbrea.

Vremea creșterii calitative 
în segmentul de e-groceries 

Ce rol a jucat schimbarea comportamentului de 
consum în lansarea Freshful?
Pandemia ne-a forțat pe toți să adoptăm online-ul și ne-
am dat seama că noi putem să facem mai bine. Este destul 
de dezamăgitor când comanzi online produse și vine 
comanda incompletă, cu produse înlocuite sau livratorul 
te sună să îți spună că nu găsește un anumit produs. Ne-
am dat seama că e nevoie de un business care să îți ofere 
exact ce ai comandat. Ideea a apărut acum mai bine de un 
an, în octombrie 2020, din ianuarie am început să aducem 
primii oameni în echipă și să începem construcția  
businessului și aici am mers separat față de eMAG, am 
folosit o infrastructură diferită, de aceea avem un site și o 
aplicație separate, un depozit propriu, strategic amplasat. 
Freshful, la fel ca eMAG, este mai degrabă o companie de 
tehnologie, pe care am reușit să o lansăm în nouă luni. 

Cum arată bilanțul Freshful până acum?
În prima lună și jumătate am depășit 10.000 de clienți și 
ne așteptăm să fi doborât noi recorduri cu ocazia sărbă-
torilor. Dacă ne referim la misiuni de shopping, dacă pe 
tazz sau Glovo sau altă divizie de quick-commerce pri-
mești comanda în 15 minute dintr-o gamă mică și acoperi 

nevoia de shopping urgent, pe Freshful este un alt coș 
de cumpărături: este unul complet, comenzile sunt mai 
voluminoase. Valoarea bonului mediu până acum este de 
250 de lei cu TVA, cu mai multe unități pe comandă. 

Cum se diferențiază Freshful față de ceilalți 
competitori din piață și cu ce vine nou?
Am plecat de la nevoia de a livra tot ce ai comandat cât 
mai în regulă și de a economisi timp. Ne dorim ca order 
accuracy să fie cât mai mare, dacă ai comandat 30 de 
produse, 30 primești. Foarte importantă este încrederea, 
întotdeauna ești cel mai sigur când cumperi tu pentru că 
este o experiență senzorială, iar rolul nostru este să du-
cem această experiență în online, motiv pentru care ne-
am ambiționat să pozăm toate produsele din stoc, din 
mai multe unghiuri, cu eticheta și toate valorile nutrițio-
nale la vedere. Predictibilitatea este foarte importantă, 
atât în materie de ce primești, cât și când primești. 

Cum se poziționează Freshful pe piața locală și 
ce estimări aveți pentru perioada următoare?
Piața de food online nu e neapărat o piață, ci mai degrabă 
un segment pentru că este foarte mică, a fost 1% anul 
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trecut, acum estimăm că este 2%, pariul nostru este că se 
va duce în 5% penetrare din total piață food, care este și 
cea mai mare, cu toții mâncăm. Până în 2025 se va adăuga 
un punct procentual de la an la an, ceea ce înseamnă că 
se dublează anual. În schimb, tot comerțul alimentar, care 
este 98-99% preponderent offline, va stagna sau va creș-
te foarte puțin, poate din consum sau venitul per capita. 
Dar online-ul cred că va contribui la creșterea totală a 
pieței, chiar dacă este un segment mic, iar aici, legat de 
jucători, vedem trei zone mari, diferite, în online. Avem în 
primul rând poziționarea Bringo, care este printre cei mai 
mari jucători, are un model de livrare rapidă, de două ore 
sau chiar 90 de minute pe diverse formate, dintr-o gamă 
mare de produse, din hypermarketurile și supermarketuri-
le proprii; este un model greu de definit, destul de aparte 
în Europa. Apoi avem piața de livrare ultrarapidă și aici 
includem Glovo, tazz, foodpanda sau Grovy care livrea-
ză în 10-15 minute, doar că dintr-un stoc mai mic. Iar a 
treia bulă practic am deschis-o noi, ar mai putea fi inclus 
Rohlik, când va intra, și presupune un model care funcți-
onează bine în vestul Europei: livrare rapidă, planificată, 
dintr-o gamă mare de produse. Noi avem 20.000 de pro-
duse acum, am început cu 18.000 și extindem progresiv, 
vrem să oferim tot ce se poate găsi într-un hypermarket.

Când începe următoarea etapă de dezvoltare  
și în ce va consta?
Dezvoltarea este continuă la noi, nu vorbim doar despre 
alte orașe, cred că mai important este să investim în 
calitate, să adaugăm noi servicii, pe asta ne vom concen-
tra înainte de a deschide noi orașe. Pe lângă extinderea în 
unele localități din Ilfov, vrem să adaugăm noi servicii cum 
ar fi plata cu tichete de masă sau beneficii pentru clienții 
loiali, cum ar fi utilizatorii de eMAG Genius, alături de 
îmbunătățiri în materie de gamă. Avem 20.000 de produse 
acum, poate par multe, dar vrem să avem cele mai impor-
tante branduri. Avem o brutărie proprie, unde producem 
pâine artizanală cu maia, și luăm în calcul să extindem 
producția proprie și în zona sucurilor fresh, pe care să le 
stoarcem dimineață și să le livrăm de-a lungul zilei către 
clienți. Nu în ultimul rând, vrem să conectăm producătorii 
locali cu clienții, pe modelul from farm to table.

Țintiți un anumit număr de producători? Care ar 
fi numărul maxim suportat de depozitul actual?
Momentan sunt peste 550 de furnizori de toate felurile 
listați, de la mari la mici, nișați pe anumite zone. Suntem 
deschiși la colaborări, ne vin zeci de cereri de parteneri-
ate. Depozitul e construit pe termen lung astfel încât să 
putem scala ușor, nu există o cifră de furnizori, ci mai de-
grabă de volume scoase din depozit. Estimez că într-un 
an și jumătate vom ajunge la nivelul în care va fi nevoie 
de un nou depozit pentru a duce cererea mai departe.

Când vom vedea Freshful în alte orașe? Este posibil 
să vedem extindere în afara Bucureștiului în 2022?
Orice e posibil. Acum suntem între 2022 și 2023. Calculăm 

activ, facem planuri, dar încă nu le-am așezat pe un 
timeline. Va fi categoric în următorii doi ani. Momentan ne 
concentrăm pe București și Ilfov, Freshful este un model 
sustenabil pentru orașe foarte mari, de la 500.000 de lo-
cuitori în sus și este foarte greu, mai ales dacă ești brand 
nou pe piață. Mai avem nevoie de maturitate pentru a ne 
extinde ușor-ușor în România și, de ce nu, în afara țării.

Cum arată strategia de creștere a Freshful  
în 2022 și pe ce vă veți concentra?
Unul dintre pilonii mari din 2022 este zona de foodwaste 
pentru că în România se aruncă multă mâncare, cumpă-
răturile la impuls sunt un dușman mare pentru risipa ali-
mentară. Inclusiv noi aruncăm mâncare pentru că expiră 
în stoc, așa că vrem să optimizăm zona asta și să venim 
cu un serviciu prin care putem vinde la un preț mai mic 
produsele care se apropie de expirare. Al doilea pilon ar 
fi zona de educare, iar aici online-ul are un rol impor-
tant pentru că este un mod prin care poți vedea în mod 
transparent costul coșului de cumpărături. În online, îți 
poți planifica când să cumperi, dar și când să mânânci. 
Vrem să comunicăm despre alimentația echilibrată, 
despre produse sănătoase, bio, locale. Iar un alt pilon 
important pe care vom construi în 2022 este zona de 
sustenabilitate, declarăm război plasticului, noi deja li-
vrăm în pungi de hârtie pe care le reciclăm, iar în depozit 
avem deja energie verde, urmează să creștem gradual, 
iar flota de livrare cuprinde deja 11 mașini electrice.

Spre ce se îndreaptă comportamentul de 
consum în 2022?
În primul rând vorbim despre trendul bio și sănătos, 
pe care îl vedem tot mai accentuat, apoi vorbim despre 
predictibilitate: îți iei timp pentru a face comandă, nu 
mai cumperi la impuls, îți construiești coșul, iar comanda 
vine în intervalul preferat, în funcție de stilul tău de viață. 
Vorbim despre cumpărături predictibile, atente, calculate.

Ce target v-ați impus pentru 2022 și cum vedeți 
competiția în această piață?
La Freshful nu avem un an în față astfel încât să știm ce 
vrem sau cât de mult vrem anul următor. La noi calculele 
sunt destul de simple, am estimat în jur de 1 milion de 
gospodării la care am putea avea acces. Scopul nostru 
este să avem cât mai multe dintre acestea, practic pe-
netrarea în piață să fie cât mai mare. Un target nu există 
acum, într-o lună am depășit 10.000 de clienți, vrem să 
adăugăm lunar alți 10.000 și tot așa. Curba este accelera-
tă acum pornind de la zero, să construiești awarness îți ia 
timp, după vine automat și zona de conversie. Cred că cel 
mai important este să crezi într-o idee și că poți crea va-
loare. Și ne-am dat seama că există loc în piață de a face 
lucrurile mai bine - vorbim de order accuracy, content, 
experiență. Ne propunem să fim lideri pe segmentul nos-
tru. Cât despre competiție, va câștiga cel care oferă cea 
mai bună calitate, care va fi întotdeauna înaintea prețuri-
lor, așa că într-o piață dinamică orice este posibil. ç
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Reinventare în distribuție, pariul 
pentru un business de 1 mld. euro

În luna octombrie, Interbrands Orbico anunța finalizarea proiectului de 
fuziune prin absorbție prin care Interbrands prelua companiile locale 
ale grupului Orbico din România. Urmează o perioadă de dezvoltare 
și transformare accelerată pentru liderul distribuției FMCG pe plan 
local pentru că obiectivul este unul ambițios: atingerea pragului de 
afaceri de un miliard de euro în următorii trei ani. Și fără reinventarea 
modelului de business această misiune nu va fi posibilă, spune Ioana 
Boghenco, Director General Interbrands Orbico. De Alina Stan.

Sunt doi ani de la anunțul de preluare a compa-
niilor locale ale grupului Orbico din România, 
respectiv Orbico SRL, Orbico Beauty SRL și 
Professional Brands Marketing & Distribution 
SRL de către Interbrands. În octombrie 2021 tran-

zacția a fost finalizată, iar Interbrands Orbico, numele prin 
care operează compania nou creată, a devenit cel mai im-
portant jucător pe piața de distribuție FMCG din România, 
cu o cifră de afaceri de 834 de milioane de euro la nivelul 
anului 2021 și peste 2.100 de angajați. Mai mult, România a 
devenit și cea mai mare piață din grupul care înregistrează 
vânzări totale de aproape trei miliarde de euro.
„Modelul nostru de business și de dezvoltare cuprin-
de câteva direcții: dezvoltarea pe modelul clasic – noi 
contracte de colaborare cu noi producători pe cele trei 
zone: food, non-food și beauty –, noi modele de business 
conexe distribuției clasice și platforma digitală B2B pe 
care o vom lansa luna aceasta și care se vrea a fi un 
fel de Amazon pentru traderi”, spune Ioana Boghenco, 
Președintele Consiliului de Administrație și Director 
General al companiei.
Practic, prin această platformă digitală B2B, care a repre-
zentat o investiție de câteva milioane de euro, compania 
va complementa modelul clasic de distribuție, cu oameni 
pe teren, cu cel de vânzare online. Această mișcare 
reprezintă, de fapt, și unul din pașii pe care Interbrands 
Orbico îi va implementa pentru atingerea pragului de 
afaceri de un miliard de euro în următorii trei ani.
„Obiectivul lansării propriei platforme digitale este 
să creștem acoperirea în piață și frecvența de vizitare 
virtuală. Vom eleva rolul agentului de vânzare la un fel 
de broker de category management. El va avea obiectivul 
de a educa oamenii din magazinele mici, să îi învețe cum 
să prezinte produsele la raft, vom folosi abilitatea de big 
data din sistemele noastre să ne echipăm agenții care vor 

învăța la rândul lor oamenii din magazine ce este mai 
eficient pentru businessurile lor. Este o evoluție a mo-
delului clasic. Am lucrat la această platformă peste doi 
ani și am amânat lansarea spre șase luni. Eram pregătiți 
să îi dăm drumul în octombrie, dar am zis să le luăm pas 
cu pas”, detaliază executivul.
Un avantaj competitiv pentru Interbrands Orbico îl 
reprezintă și prezența logistică extinsă la nivel național. 
Însă nu este suficient pe o piață în care modelul clasic 
de distribuție este pe cale de dispariție.
„Ultimii 20 de ani au fost de succes pentru toate compa-
niile de distribuție din România, dar nu garantez că ur-
mătorii 20 de ani vor mai fi la fel. Trebuie să ne transfor-
măm, să ne digitalizăm, automatizăm, pentru că modelul 
clasic va dispărea. Se schimbă modelul de cumpărare 
de la shopper până la magazine, se schimbă modelul de 
vânzare între canale – unele scad în ponderea vânzărilor 
generale, altele cresc și aici mă refer la magazinele de 
proximitate și la online. Eu mă întreb dacă va mai exista 
Carrefour sau Kaufland așa cum le cunoaștem azi peste 
10 ani. Noi trebuie să fim atenți la mișcările pieței și să 
ne reinventăm ca firmă de distribuție. Ce avem noi ca 
avantaj competitiv este prezența noastră logistică ex-
tinsă la nivel național. Avem multe filiale în țară, multe 
puncte în care suntem prezenți la nivel național. Aceste 
noi modele de business pe care vrem să le implemen-
tăm au legătură cu prezența noastră logistică, cu auto-
matizarea, cu modernizarea, cu noua viață. Se numește 
direcție de transformare”, explică Ioana Boghenco.

Un an bun, dar provocările rămân

Cel de-al doilea an de pandemie a influențat pozitiv 
evoluția afacerilor, unele branduri din portofoliul com-
paniei asistând practic la o explozie a vânzărilor, mai 
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spune Ioana Boghenco. În prezent, Interbrands Orbico 
reprezintă peste 200 de branduri și 12.000 de produse din 
categorii precum tutun, parfumerie, uz casnic, alimentare 
și non-alimentare. 
„În pandemie oamenii și-au făcut stocuri de alimente, de 
conserve, de produse de o calitate mai bună. Pentru că 
nu au mai plecat în vacanțe sau nu au mai ieșit în oraș, au 
alocat sume mai mari alimentelor. S-au schimbat deciziile 
de cumpărare. Am avut o explozie a vânzărilor de produ-
se alimentare și în cazul celor de întreținere a locuinței. 
Brandul Ace și-a dublat vânzările în pandemie în lipsă de 
stocuri, probabil le-am fi triplat dacă aveam stocuri. Am 
folosit această oportunitate de a crește vizibilitatea în 
magazine pentru brandurile pe care le distribuim, de a ne 
face simțită prezența într-un mod în care oamenii să nu 
uite să ne cumpere din nou. Am avut de suferit în catego-
riile de beauty, în special în cazul produselor pe care le 
vindem în saloanele de înfrumusețare”, afirmă executivul.
Dacă pe plan extern pandemia a fost principalul motiv 
de îngrijorare, Ioana Boghenco vorbește și de obstacole 
care au trebuit gestionate în plan intern. Astfel, cea mai 
mare provocare a fost reprezentată de resursa umană. 
„Cu oamenii faci și desfaci totul, este foarte greu să 
găsești oameni de calitate. În mod normal, în companiile 
de distribuție fluctuația de personal este mare, cele mai 
multe joburi sunt la un nivel salarial unde există multă 
concurență în piață. Avem un retailer online și un dis-
counter care ne iau oameni, cu care uneori putem concu-
ra și alteori nu. Strategic nu este ușor să găsești oamenii 
potriviți, ori noi acum suntem în perioada de dezvoltare. 
Creștem numărul parteneriatelor, chiar avem nevoie de 

oameni noi și buni. Am introdus roluri noi cum ar fi cel de 
ecommerce și digital marketing director. Cred că e datoria 
fiecăruia de a fi mai vigilent și de a căuta noi metode de a 
se transforma. Nu cu scopul de a scădea resursa umană, 
ci cu scopul de a fi mai eficienți și a genera mai multă 
valoare cu aceeași investiție. Era evident că după turbu-
lențele create de virus vor apărea sincope pe tot lanțul 
logistic și nu numai”, consideră Ioana Boghenco.

2022, din nou sub semnul pandemiei

Anul acesta va fi marcat în continuare de criza sanitară, 
dublată de scăderea puterii de cumpărare și de ma-
jorarea prețurilor la materie primă, susține executivul 
Interbrands Orbico. Ultimul aspect va influența și prețuri-
le produselor. „Partenerii noștri vor crește și ei prețurile, 
între 5 și 20%, în linie cu creșterea prețurilor la materie 
primă. Și mă aștept ca acest lucru să afecteze din nou 
obiceiurile de consum ale oamenilor. Mă aștept ca oa-
menii să înceapă să consume produse dintr-o categorie 
de preț inferioară. În momente de criză oamenii nu mai 
stochează, nu mai cumpără pachete mari, ci cantități mai 
mici pentru că nu știu ce va fi mâine, dacă își pierd jobu-
rile, dacă nu își pot plăti facturile. Produsele de beauty 
cred că vor fi tăiate de pe listă, în condițiile în care prețul 
facturilor va fi mai mare”, crede Ioana Boghenco.
Pentru anul acesta compania și-a setat un scenariu de 
creștere, axându-se pe două direcții strategice. „Ne 
concentrăm pe oameni, vrem să ne cunoaștem. Cerem 
idei de la oameni, nu vreau să le dau eu idei. Rolul meu 
este să recunosc acolo unde sunt idei interesante, să 
ajut oamenii să le pună în aplicare. În al doilea rând, ne 
concentrăm pe extinderea portofoliului de produse. Ține 
ce merge și reinventează viitorul – sunt două direcții 
strategice. Cred foarte mult în amândouă, pentru că 
prima ne plătește salariile și a doua ne asigură viitorul, 
că vom fi aici peste 20 de ani. Trebuie să ții pasul și să fii 
modest. Domeniul nostru este foarte alert, se pot schim-
ba lucrurile peste noapte”, consideră executivul.
Creșterea businessului va fi corelată și cu evoluția for-
matelor de retail. „Interbrands era puternică în zona de 
farma și comerț tradițional, cu o prezență în peste 20.000 
de magazine. Orbico, neavând spațiu în traditional trade, 
s-a dezvoltat pe zona de modern trade. Acum acoperim 
tot și la nivel de expertiză și relație cu partenerii noș-
tri. Ponderea traditional trade va continua să scadă, a 
scăzut temperat în ultimii 15 ani, și rachetă în ultimii 2 
ani. Retailerii mari își schimbă și ei strategia și trec de la 
magazine mari la locații de proximitate, un trend evident 
și în alte țări. Sunt trei canale care cresc – proximitatea, 
discounterii și online-ul. Sursa de conversie sunt maga-
zinele din comerțul tradițional și hypermarketurile – ele 
sunt cele care scad și celelalte cresc. Vom crește și noi 
cu cine crește. Lansăm platforma noastră online și vom 
pune accent pe modern trade pentru a compensa pierde-
rile pe care le avem pe comerțul tradițional. Plus farma, 
unde vedem potențial”, conchide Ioana Boghenco. ç
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În ciuda provocărilor de ordin sanitar și economic, 2022 are toate 
premisele să fie încă un an de creștere double digit pentru retailerul 
Annabella. Extinderea în proximitatea clientului, oferta personalizată și 
investițiile care se ridică la cinci milioane de euro an de an compun rețeta 
succesului. Există însă și o provocare majoră: inflația. Detalii despre 
strategia de business a celui mai mare jucător din retailul independent 
local aflăm de la Alexandru Șoacăte, Director General Adjunct Annabella. 
De Simona Popa.

„Crizele au oportunitățile lor, 
trebuie să le identifici și  
să acționezi”

Pentru Annabella, cel mai mare jucător din 
piața locală de retail în funcție de cifra de 
afaceri, 2021 s-a încheiat cu 14 supermar-
keturi noi adăugate rețelei, extindere care 
a contribuit la o creștere double digit a bu-

sinessului. Investiția totală s-a ridicat la cinci milioane 
de euro, bani direcționați către locații din județele deja 
consacrate pentru retailer: Vâlcea, Argeș și Olt. „Căutăm 
să ne consolidăm prezența în județele în care suntem 
deja activi și acoperirea nu este una completă, însă tot-
odată nu excludem extinderea rețelei și în alte județe”, 
explică Alexandru Șoacăte, Director General Adjunct 
Annabella. „Crizele au oportunitățile lor, trebuie să le 
identifici și să acționezi”, spune acesta, și, după ce 2020 
s-a încheiat cu o creștere a profitului de aproape 10% 
pentru retailerul vâlcean, rezultat obținut într-un an cu 
multe incertitudini datorate pandemiei, 2021 a continuat 
în același pas de creștere, iar accentul a picat pe extin-
derea în zonele rurale, la mai bine de un deceniu de la 
prima locație deschisă de Annabella la sat.

Satul românesc, pilon de creștere 

Deși există retaileri internaționali care se extind și 
în aceste zone, încă reprezintă un vad neexploatat la 
adevărata valoare în privința comerțului modern. Iar 
în momentul de față, o treime dintre unitățile comer-
ciale Annabella sunt în zonele rurale ale județelor 
Vâlcea, Argeș și Olt. De altfel, extinderea în proximitatea 
clienților rămâne o prioritate pentru retailer, mai ales 
în contextul pandemic în care aceștia caută moduri 
rapide și sigure de a face cumpărături. Deși anul trecut 
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Pentru a face diferența în 
contextul actual pe piața 
locală, este foarte important 
să fii atent la consumator și 
la comportamentul acestuia, 
să poți să reacționezi foarte 
repede ținând cont de 
evoluția pandemică.

nu a fost deloc un an lipsit de provocări în privința 
comportamentelor de cumpărare, Annabella a mizat pe 
cunoașterea clienților pentru a maximiza orice ocazie 
de achiziție. „Din punct de vedere financiar, pot spune 
că ne-am împlinit obiectivele setate la început de an și 
am avut o creștere de două cifre”, subliniază Alexandru 
Șoacăte. Pe ce se bazează rețeta reușitei? „Faptul că 
suntem o rețea locală este un mare atu apreciat peste 
tot unde suntem prezenți. De asemenea, parteneriatele 
cu producătorii locali sunt un avantaj competitiv ținând 
cont că retailerii internaționali importă foarte multe 
produse. Faptul că suntem un business integrat ne ajută 
să oferim produse românești, din fermele proprii, la 
prețuri competitive. Nu în ultimul rând, rapiditatea luării 
deciziilor într-un business românesc este mult mai mare 
decât într-o multinațională care are nevoie de foarte 
multe aprobări pe toate nivelurile ierarhice”, explică 
directorul general adjunct. În plus, la nivel de magazine, 
Annabella evaluează constant profitabilitatea acestora 
și vine cu măsuri de eficientizare acolo unde este cazul. 
Drept urmare, retailerul vâlcean s-a văzut nevoit să 
închidă anumite locații neperformante cu scopul de a 
optimiza businessul la nivel de rețea comercială. 

Fidelizarea clienților, atuul Annabella  
pe plan local

În lupta cu extinderea accelerată a retailerilor interna-
ționali, menținerea cotei de piață se bazează pe detalii, 
cele mai importante fiind cele care țin de interacțiunea 
directă cu clienții. „România este o piață în continuă 
dezvoltare și este suficient spațiu atât pentru comerci-
anții internaționali, cât și pentru cei locali. Monitorizăm 
constant concurența și pot spune cu mândrie că avem 
magazine asemănătoare ca standarde cu cele ale ma-
rilor retaileri. Experiența de peste 11 ani în cadrul unei 
rețele internaționale mă ajută să știu cum să reacțio-
năm în timp util și să ne definim strategia în raport cu 
aceștia”, adaugă Alexandru Șoacăte. 
Deși parte din creșterea cifrei de afaceri de care s-a 
bucurat Annabella în 2021 a venit din extinderea rețelei, 
a contribuit suficient și câștigarea de clienți noi de către 
magazinele mai vechi. Acest lucru s-a datorat eforturilor 
pe care retailerul le-a făcut pentru a crește disponibilita-
tea articolelor la raft, atât prin eficientizarea proceselor 
interne, cât și prin investiții în infrastructura de aprovizi-
onare. De asemenea, promoțiile au fost principalul motor 
de atragere a clienților, aceștia fiind foarte sensibili la 
preț. Este vorba despre promoții potrivite pentru fiecare 
perioadă a anului și pentru fiecare zonă în parte, plus 
diversificarea constantă a sortimentelor de produse 
pentru a putea satisface nevoile de consum ale clienților. 
Nu în ultimul rând, noile magazine ale rețelei Annabella 
oferă condiții asemănătoare retailerilor internaționali, 
aducând astfel clienților o gamă foarte diversificată de 
produse mult mai aproape de locuința acestora. Numai 
în luna decembrie a anului trecut au fost inaugurate 

două supermarketuri în două sate din județul Vâlcea, 
unul fiind în apropiere de zonele turistice Horezu și Băile 
Govora, altul în apropierea orașului Râmnicu Vâlcea.
Chiar dacă în acest moment cota de piață a retailerilor 
independenți reprezintă mai puțin de o treime din va-
loarea totală a pieței, Annabella mizează pe caracterul 
românesc al companiei și al produselor proprii pentru 
a atrage clienții. „Este important pentru consumatori 
să știe că se pot baza pe calitatea produselor oferite și, 
astfel, să aleagă să își facă zilnic cumpărăturile într-un 
supermarket local, investind în comunitate și susținând 
dezvoltarea pieței locale. Astfel, suntem convinși că se 
va păstra cota de piață a retailerilor independenți sau 
chiar va evolua într-un ritm constant”, spune Alexandru 
Șoacăte, Director General Adjunct Annabella. 

Perspective de creștere și în viitor

În ceea ce privește strategia de business, Annabella își 
propune să mențină ritmul de creștere și investițiile în 
magazine și în acest an. „Totodată, urmărim cu atenție 
evoluția pieței și ne adaptăm oferta către nevoile clien-
ților în concordanță cu trendurile naționale și internațio-
nale. Îmbunătățirea infrastructurii IT și automatizările în 
cadrul proceselor interne sunt și ele în focus pentru 2022”, 
completează executivul Annabella. Bugetul de investiții 
se menține astfel la aproximativ cinci milioane de euro 
și în acest an, bani care vizează atât extinderea rețelei, 
infrastructura IT, cât și partea de logistică. De asemenea, 
pentru a face diferența în contextul actual pe piața locală, 
retailerul consideră că este foarte important să fii atent 
la consumator și la comportamentul acestuia, să poți să 
reacționezi foarte repede ținând cont de evoluția pande-
mică, a restricțiilor și, nu în ultimul rând, a concurenței. 
„Din păcate, comportamentul consumatorului nu și-a 
revenit complet și suplimentar ne confruntăm și cu 
creșteri de prețuri datorate prețurilor la energie, gaze, 
combustibili. Considerăm că în acest an, consumul se va 
diminua, având în vedere că salariile nu vor crește la fel 
de repede ca prețurile. Suntem în continuare optimiști 
în ceea ce privește dezvoltarea, dar trebuie să fim și 
precauți în contextul actual nemaiîntâlnit”, concluzio-
nează Alexandru Șoacăte. ç
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Lipsa predictibilității, menținerea unui echilibru între strategia pe termen lung 
și deciziile imediate și această permanentă schimbare de planuri au 
reprezentat trei dintre punctele de pe agenda zilnică a Vanyei Panayotova, 
GM L’Oréal România & Adria-Balkans, în 2021. Aceasta privește partea plină 
a paharului și consideră că flexibilitatea însușită în ultimii doi ani va asigura 
companiei pe care o conduce un avantaj competitiv și în 2022. De Alina Stan.

Ce cuvinte-cheie ați alege pentru a caracteriza 
anul care a trecut și cum a arătat 2021 din 
perspectiva performanței financiare?
A fost un an foarte bun, cu rezultate financiare solide, 
care a adus o creștere a afacerilor de peste 10%. Am ter-
minat 2021 cu o creștere aproape dublă față de creșterea 
din 2020. Și în 2020 și anul trecut am crescut peste avan-
sul pieței. Am câștigat cotă de piață. Spre exemplu, între 
2018 și 2020 am avut o creștere de 1,4 puncte procentu-
ale în cota de piață. Suntem lideri de piață în categoria 
dermatocosmetice, ocupând locurile 1 și 2 cu Vichy și La 
Roche Posay. Ce e important de menționat este că reu-
șim să creștem cota de piață atât offline, cât și online. 
Cota de piață pe care o avem în online a ajuns să o de-
pășească pe cea din offline. Am început să raportăm și 
performanța non-financiară și asta se referă la aspecte 
precum etică, diversitate, echilibru, egalitate, sustenabi-
litate. Și în cazul acesta, 2021 a arătat foarte bine.

Analizând în detaliu, care au fost motoarele de 
creștere pentru business anul trecut?
În primul rând, am observat o revenire puternică a seg-
mentului de beauty. La nivel general, piața produselor 
de înfrumusețare a fost foarte dinamică în 2021. Toate 
categoriile cresc și toate cele 20 de branduri ale noastre 
au o performanță pozitivă. În 2021 a continuat trendul 
accelerat de creștere a categoriei produselor de îngrijire 
a feței, atât pe segmentul de mass-market, cât și pe 
zona premium. De asemenea, categoriile de produse 
care sunt condiționate de aspecte sociale – întâlnirile 
între prieteni, ieșitul în oraș – așa cum sunt parfumurile 
sau make-up au o creștere puternică a vânzărilor. La 
acestea se adaugă, bineînțeles, canalul de e-commerce. 

Ce schimbări în comportamentul de consum ați 
putut observa în 2021?
Sunt anumite trenduri pe care le observăm la nivel mondi-
al și care sunt prezente și în România, acestea dând tonul 
în industria de cosmetice. Odată cu vulnerabilitatea me-
diului în care trăim, avem din ce în ce mai multă nevoie să 
ne simțim bine în pielea noastră, să avem grijă de modul 

în care arătăm. Și asta explică avansul înregistrat de pro-
dusele de îngrijire a tenului, de îngrijire a părului. Un alt 
trend important este legat de sustenabilitate, oamenii vor 
să știe impactul companiilor asupra mediului și noi încer-
căm să bifăm cât mai mult din ce își doresc consumatorii. 
Vrem să aducem pe piață produse care să fie eficiente. 

Două dintre tendințele momentului sunt local 
și bio. Cum și-a securizat businessul L’Oréal 
România luând în considerare aceste aspecte?
Un capitol la care businessul nostru a fost întotdeau-
na puternic este reprezentat de inovațiile pe care le 
aducem pe piață. Am în minte noțiunea de chimie 
verde, care se referă la modul în care poți aduce știința 
și natura împreună în modul cel mai ofertant posibil. 
De câțiva ani avem în portofoliu produse cu 95% din 
ingrediente bio. De asemenea, ținem cont și încercăm să 
avem produse doar din surse sustenabile. 

Cât de dinamică a fost compania în ceea ce 
privește inovațiile lansate pe piață anul trecut 
și care sunt categoriile care au beneficiat de cele 
mai multe lansări?
Am avut lansări în toate categoriile în care activăm, 
respectiv pe toate diviziile de business. Inovația nu ține 
doar de lansarea de noi produse, ci și de modul în care 
interacționăm cu consumatorii. Prin urmare, ne-am con-
centrat foarte mult pe oferirea de consiliere în utilizarea 
produselor, în recrearea experienței offline în online. 
Consumatorii pot să încerce acum produsele în mediul 
virtual, pot testa produse de make-up sau vopsele de păr.

Ce impact a avut pandemia asupra obiceiurilor 
de consum în industria în care activați? Ce 
schimbări ireversibile s-au produs?
Parte a schimbărilor ireversibile generate de pandemie 
este și comerțul online și în particular modul în care 
consumatorii interacționează cu brandurile online, cum 
descoperă produsele, cum învață să le folosească. Acest 
trend va rămâne. La acesta se adaugă un fenomen pe 
care eu îl numesc „frumusețe post-covid”. Sunt tendințe 

„Păstrarea echilibrului în business 
rămâne principala piatră de încercare”
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stimulate de pandemie, dar care vor seta regulile jocului 
pe viitor. De asemenea, o altă tendință este eficacita-
tea produselor. Viața este prea complicată, așa că noi 
căutăm produse simple și eficiente, convenabile. Un alt 
trend este încrederea în brandurile pe care le achizițio-
năm, alături de transparența companiilor. Un brand nu 
se mai poate baza doar pe fidelitatea consumatorilor, ci 
are nevoie de încrederea lor. 

2021 a reprezentat al doilea an de criză sanitară. 
Care au fost cele mai mari provocări pe care le-
ați întâmpinat?
Găsirea unui echilibru între online și offline, între a fi fi-
zic la birou și a nu ne vedea colegii, între a gândi strate-
gii pe termen lung și a gestiona situații de moment. Am 
învățat să fim mai flexibili având în minte întrebarea „Ce 
se întâmplă dacă viitorul se schimbă din nou începând 
de mâine?”. Am învățat să ne schimbăm odată cu  
mediul înconjurător.

Digitalul a fost unul din câștigătorii acestei 
perioade. Cum v-ați adaptat strategia pentru 
acest canal?
Sunt mulțumită de faptul că am fost pregătiți pentru 
revoluția online, cu mult timp înainte de pandemie, atât 
intern, cât și extern. Suntem preocupați de cum ne pro-
movăm în online, cum putem crea o experiență de cum-
părături. Avem parteneriate cu alți retaileri online, însă 
suntem conștienți de faptul că e important să avem o re-
lație directă cu consumatorii noștri, iar recent am deschis 

un al doilea magazin online – Lancome.ro. Până acum 
aveam un singur magazin online pentru brandul Kiehl’s. 
Avem în plan să mai lansăm astfel de site-uri proprii.

Cum a evoluat relația cu marile rețele de retail 
și cum ați încercat să maximizați vânzările?
În perioadele dificile îți dai seama de parteneriatele so-
lide. Când a început pandemia am extins termenele de 
plată pentru anumiți parteneri din retail pentru a-i ajuta 
să treacă peste situația dificilă, am avut probleme pe 
partea de aprovizionare și am primit suport din partea 
retailerilor. Toată această impredictibilitate și volatilita-
te a mediului în care activăm ne-au ajutat să fim foarte 
flexibili și să reacționăm foarte repede. Uneori poți avea 
o cerere mai mare de produse și trebuie să o satisfaci 
rapid, iar alteori poți avea situații de lockdown și trebuie 
să știi cum să ajustezi stocurile.

De unde credeți că va veni creșterea 
businessului pentru 2022?
Produsele de make-up și parfumurile vor continua să 
performeze foarte bine alimentate de „foamea” aceasta 
de socializare. Lor li se alătură produsele de îngrijire a 
feței. Pe de altă parte, consumatorii vor căuta din ce în 
ce mai mult noutăți, produse inovatoare, în special în 
zona de make-up. 

Ce zone din business vor atrage cele mai multe 
investiții anul acesta?
Vrem să continuăm să creștem mai mult decât piața de 
profil. Pentru a face asta vrem să ne creștem gradul de 
penetrare, tot mai multe produse să ajungă la cât mai 
mulți consumatori. Vom investi substanțial și în zona de 
sustenabilitate. 

Care sunt cele mai mari provocări pentru care 
vă pregătiți în 2022?
Lipsa predictibilității, echilibrul dintre strategia pe 
termen lung și deciziile imediate și această permanen-
tă schimbare de planuri. Cei care vor reuși să bifeze 
aceste lucruri vor fi câștigători. Cea mai mare atenție va 
fi acordată angajaților, pentru că problemele prin care 
trec ei vor deveni problemele companiilor pentru care 
lucrează. Tind să cred că încă nu suntem în noul normal. 
Cineva îmi spunea că ceva ce durează deja de 3 luni este 
acceptat ca și normal. Însă oamenii nu sunt fericiți cu ce 
au acum și stă în natura noastră să schimbăm lucrurile 
atunci când nu suntem mulțumiți. 

Cum va arăta strategia companiei în ceea ce 
privește inovațiile lansate pe piață?
Veți vedea lansări de noi produse în toate categoriile, în 
toate diviziile de business. Ne îmbunătățim portofoliul 
în fiecare an, nu este o decizie influențată de pandemie, 
ci de noile nevoi ale consumatorilor. Facem un upgrade 
atât din punctul de vedere al conținutului produselor, 
cât și în ceea ce privește ambalajele. ç

Viziuni de business
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2021, un an de revenire pentru 
retailul modern 

2021, cel de-al doilea an de pandemie de COVID-19, a menținut trendurile și 
fenomenele care au definit piața locală de retail&FMCG în anul anterior, cu cele mai 
bune evoluții înregistrate de canalele de discount și proximitate, însă cu un ritm de 
expansiune mai alert decât cel din 2020 și cu un interes și investiții tot mai mari în 
digitalizare și e-commerce. De Andra Imbrea.

Î
n 2021, piața locală de retail&FMCG a continuat să 
crească comparativ cu anul anterior. Chiar dacă în 
primul trimestru al anului vânzările scăzuseră cu 
1,3%, în trimestrul doi piața locală a reușit să se 
recalibreze bifând un avans de 10,6%, potrivit da-

telor NielsenIQ, iar în primele nouă luni piața înregistra 
o creștere de 6,6% comparativ cu perioada similară din 
2020. „Vedetele” din retail au fost discounterii și magazi-
nele de proximitate, primul canal având o cotă de piață 
în termeni valorici de 15%, în creștere cu 18%. Mai mult, 
vizitele în aceste locații au crescut cu 24 de milioane în 
ultimii doi ani, în contextul în care 9% dintre ocaziile de 
cumpărare au dispărut, potrivit datelor GfK. De altfel, 
evoluția pozitivă a acestor două canale în particular 
se remarcă și la nivelul investițiilor făcute de jucători 
în extinderea magazinelor sub acest format - Lidl, cu 
39 magazine noi în 2021 sau Penny, cu 25 magazine noi 
- sau prin intrarea și consolidarea în acest segment, 
precum cora care s-a lansat în proximitate în februarie 
sau Carrefour care a deschis 23 de astfel de magazine.

Mai multe magazine noi în 2021

Și pentru că discutăm despre evoluția pieței la nivel 
numeric, demn de menționat este că o particularitate a 
pieței în 2021 a fost revenirea, deși redusă, a ritmului de 

expansiune. Dacă în 2020 retailerii își temperau extinde-
rea și deschideau 423 de magazine noi, sub nivelul din 
2019 (484 unități noi), 2021 a venit cu creștere a numă-
rului de locații nou inaugurate, de aproximativ 442 de 
magazine, fapt ce arată că retailerii au avut mai multă 
încredere în alocarea bugetelor de investiții pentru 
extindere. Cel mai expansiv retailer rămâne Profi, cu 173 
de magazine noi deschise anul trecut. 2021 a fost un an 
„plin” pentru retailer, mai ales în contextul în care și-a 
regândit strategia de business și a mizat și pe remode-
larea magazinelor existente (70 de locații în 2021) pentru 
a integra noul format Profi în toate cele patru concepte 
operate: Super, magazinul cu cea mai mare suprafață 
de vânzare și sortimentul cel mai larg, City, mica unitate 
urbană de lângă casă, ProfiGo, magazin de convenience, 
pentru cumpărături rapide, lansat în februarie, și Loco, 
magazinul din afara marilor aglomerări urbane. Potrivit 
reprezentanților companiei, în 2022 Profi va continua 
multiplicarea în masă a acestui model, targetul setat de 
retailer fiind ca până la finalul anului 2025 toate magazi-
ne Profi să opereze sub acest nou format.
În topul celor mai expansivi retaileri a urmat Auchan, 
retailer care a reușit să deschidă 102 magazine noi și să 
termine 2021 cu o rețea de 174 de magazine, dintre care 
33 de hypermarketuri, 4 supermarketuri, 127 de magazine 
MyAuchan Petrom și 10 magazine MyAuchan individuale.
„Hypermarketurile sunt esențiale, pentru că acest 
segment generează grosul de cifre și de rentabilitate și 
probabil că acest lucru va fi valabil mulți ani de acum 
înainte. În 2021 am accelerat însă alte două direcții și 
rezultatele s-au văzut. Este vorba despre proximitate, 
unde am ajuns la peste 125 de locații, și e-commerce, ca-
nal pe care l-am atacat acum câțiva ani, dar astăzi este 
într-o creștere accelerată și an de an ne dublăm cifrele, 
fie direct, fie prin partenerii noștri”, a declarat Ionuț 
Ardeleanu, Directorul General Auchan Retail România.
De altfel, retailerul va continua și în acest an focusul pe 
segmentul de proximitate și mizează pe un nou format 
de supermarket, care consideră că va deveni principa-
la destinație de cumpărături pentru clienții din mediul 
urban. Acest format de 2.000 de metri pătrați nu este 
acoperit în piață în momentul de față și, mai mult, oferta 
Auchan este diferită față de alte concepte asemănătoare, 
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venind cu o sortimentație cuprinsă între 10.000 și 15.000 de 
SKU-uri și focus pe produsele alimentare. „Vor fi magazine 
native digital, care vor avea opțiunea de click & collect, 
drive, dar și livrare la domiciliu, atât direct, cât și prin 
parteneri. Pe lângă cele două locații anunțate deja ne do-
rim să semnăm contractul și chiar să deschidem alte cinci 
locații, iar pentru anii viitori ritmul va fi de 10- 15 locații 
anual pe acest format”, a mai spus Ionuț Ardeleanu.
Al treilea cel mai expansiv retailer din 2021 a fost Mega 
Image, care a reușit să deschidă 72 de magazine noi în 
2021, mai puține decât în 2020 (90 de deschideri) și să 
încheie anul cu o rețea de 917 de magazine. „Am bifat 29 
de magazine Mega Image și 43 de unități Shop&Go, în li-
nie cu anii anteriori când bifam între 70-90 de magazine 
noi. Ce a fost însă diferit față de anii precedenți sunt zo-
nele în care ne-am extins. În ultimii trei ani am deschis 
piețe noi – Iași, Timișoara, Oradea, Sibiu, și încercăm să 
ne consolidăm prezența în aceste zone. Bineînțeles, am 
profitat de fiecare oportunitate de dezvoltare care a 
apărut și în piețele consacrate și această strategie ră-
mâne valabilă și pentru perioada următoare”, a declarat 
Mircea Moga, CEO-ul Mega Image. 

2021, schimbare de lider după zece ani

Clasamentul expansiunii în retailul alimentar din 2021 
este completat de Lidl, care a deschis 39 de locații noi, 
dintre care nouă relocări, și a reușit să termine anul cu 
318 magazine la nivel național. Însă cel mai important 
aspect legat de Lidl nu a fost numărul de magazine 
noi, considerabil mai mare decât în anul anterior (27), 
ci faptul că a reușit să ajungă liderul pieței de retail 
alimentar. Astfel, cu un plus de 31% în 2020 și afaceri de 
12,86 miliarde lei, discounterul a detronat Kaufland, care 
timp de zece ani s-a situat în fruntea clasamentului. Și 
francezii de la Carrefour și-au continuat investițiile anul 
trecut, ajungând la finalul lui 2021 să opereze 365 de 
locații. Retailerul, care operează pe mai multe segmente 
și formate, a deschis anul trecut 3 hypermarketuri, un 
supermarket și 23 de magazine de proximitate, având la 
final de an 43 de hypermarketuri, 188 de supermarketuri, 
108 magazine de proximitate și 26 de magazine Supeco. 
De remarcat că pentru formatul de discount Supeco nu 
s-a bifat nicio nouă deschidere, deși în anii anteriori con-
ceptul s-a extins masiv la nivel național. Potrivit lui Julien 
Munch, CEO-ul Carrefour, contextul ultimilor doi ani nu a 
fost unul ideal pentru o expansiune accelerată a tuturor 
formatelor de retail, retailerul optând pentru o strategie 
a pașilor mărunți, strategie care se va schimba în acest 
an, când jucătorul francez își propune să reia extinderea 
și să depășească targetul din perioada 2020-2021.
Un alt jucătorul din modern trade care a mizat pe ex-
pansiune anul acesta a fost Penny, care a inaugurat 25 
de magazine noi și a încheiat anul cu o rețea de 301 de 
locații. La finalul anului, retailerul a finalizat investiția de 
26 de milioane de euro în cel de-al patrulea depozit logis-
tic, cu o suprafață de 23.000 de metri pătrați, deschis la 

Filiași, Dolj. Pentru 2022, Penny are în plan accelerarea 
ritmului de expasiune, pe listă regăsindu-se alte 35 de 
magazine. „Ne-am propus să mărim ritmul de expansiune 
astfel încât să avem o rețea națională de 400 de maga-
zine în 2025 și peste 600 în 2029. Ca investiție, suma este 
comparabilă cu cea din 2021, o sută de milioane de euro, 
pentru că nu vom mai deschide și un depozit cum a fost 
cel de la Filiași. Bugetul cumulat este de aproximativ un 
miliard de euro în perioada 2020 – 2029 pentru cele peste 
600 de magazine și șase centre logistice câte avem în 
plan”, a declarat Daniel Gross, CEO-ul Penny România.
Topul expansiunii a fost urmat de Kaufland, care în 2021 
a deschis 10 hypermarketuri și a terminat anul cu o 
rețea de 147 de magazine. În termeni valorici, retailerul 
german a alocat un buget record pentru investițiile de 
anul trecut, valoarea totală ridicându-se la peste 300 
de milioane de euro. „Din punct de vedere financiar, 
bilanțul lui 2021 arată aproximativ identic cu bilanțul 
anilor anteriori, adică vorbim în medie despre o creștere 
organică de 8%. O creștere sănătoasă susținută atât 
de expansiune, cât și de creșterea like-for-like. În 2022 
mergem mai departe și vom avea un buget de inves-
tiții de minimum 300 de milioane de euro”, a declarat 
Valer Hancaș, Director Comunicare & Corporate Affairs 
Kaufland România & Moldova.

Mișcări strategice în piață

2021 a venit la pachet și cu niște mutări interesante din 
partea jucătorilor. În luna februarie cora a anunțat relua-
rea expansiunii și inaugurarea primei unități cora Urban, 
după aproape opt ani de la ultima deschidere pe plan 
local. Prima locație cora Urban a fost lansată în Dudu, 
Chiajna, pe parcursul anului fiind adăugate pe harta retai-
lului bucureștean alte două astfel de magazine ce îmbină 
proximitatea cu online-ul. Planul jucătorului pentru 
acest an este să extindă conceptul cora Urban și în afara 
Capitalei, fiind vizat orașul Cluj. Extinderea pe segmentul 
de proximitate a venit la pachet cu restrângerea pe seg-
mentul de hypermarket, după ce în luna mai cora a închis 
hypermarketul din Baia Mare după 11 ani de funcționare. 
Închiderea hypermarketului a marcat retragerea cora 
din Baia Mare, în prezent retailerul având zece astfel de 
magazine în orașe precum București, Cluj-Napoca, Bacău, 
Drobeta, Ploiești și Constanța. Tot din partea cora au ve-
nit vești la final de an, după ce a anunțat că a ajuns la un 
acord cu grupul Supernova pentru a-și vinde portofoliul 
imobiliar din România, dar menține în întregime operațiu-
nule comerciale ale hypermarketurilor cora din țară. 
O altă mișcare strategică în acest an a venit din partea 
Profi, care a preluat zece din cele 15 magazine Pronto, 
francize Carrefour Express, retailerul bucureștean fiind 
cel mai mare francizat al Carrefour pe piața locală. 
De asemenea, Lagardère Travel Retail a anunțat la fina-
lul anului dezvoltarea rețelei Inmedio sub o nouă pozi-
ționare, de la conceptul inițial centrat pe presă și carte 
spre un portofoliu variat din convenience-ul urban, cu 
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produse precum snack-uri, băuturi și cafea on the go, 
accesorii sau cadouri. Inmedio, care este brandul cu cea 
mai mare rețea din cadrul grupului Lagardere, a terminat 
anul cu 213 magazine în 39 de județe și vizează extinde-
rea prin noi locații. Totodată, pe divizia de food service,  
Lagardère mai operează și 38 de locații 1Minute, zece lo-
cații de convenience HUB, a căreia rețea s-a restrâns ca 
urmare a închiderii locațiilor de la metrou. „Plănuim să 
lansăm noi concepte la începutul acestui an, în special 
pentru linia de business food service, dar și să ne conti-
nuăm extinderea cu brandurile noastre consecrate”, au 
declarat reprezentanții  Lagardère Travel Retail.

Digitalizare și e-groceries

2021 a fost marcat și de apariția unor noi modele de bu-
siness concentrate pe e-commerce și digitalizare, fapt ce 
a dus la apariția și dezvoltarea segmentului de e-groce-
ries. De la marile lanțuri de retail care au investit masiv 
în proiecte digitale, la dezvoltarea acestui segment în 
cadrul jucătorilor de food delivery precum Bringo, Glovo 
sau foodpanda, care au investit în dark store-uri și centre 
de micro-fulfillment și până la apariția unor noi jucători 
precum Freshful by eMAG, Bolt Market sau companiile 
de e-groceries care se vor lansa anul acesta - Rohlik 
sub brandul sezamo.ro, Everli și Grovy, interesul pentru 
segmentul de cumpărături online de produse alimentare 
este în creștere. Deși la nivel de piață dețin o pondere 
foarte mică din totalul retailului alimentar, marile lanțuri 
de retail au intuit potențialul și anunță investiții majore 
în e-commerce. Astfel, pentru Mega Image, marea vedetă 
a anului 2021 a fost online-ul. După ce a renunțat la 
parteneriatul cu eMAG în luna iulie, după opt ani, retai-
lerul s-a concentrat pe dezvoltarea propriei platforme și 
a reușit să-și dubleze numărul de comenzi. Și chiar dacă 
online-ul are o pondere sub 5% din total business, ritmul 
de creștere este unul puternic accelerat, în online coșul 

de cumpărături cu livrare a doua zi fiind de 5-8 ori mai 
mare decât în magazinele de proximitate. „Sunt deci-
zii strategice care au avut un impact pozitiv în evoluția 
vânzărilor. Pentru viitor analizăm posibilitatea de a livra 
în 10-15 minute. Este o oportunitate pentru noi pentru 
că suntem în proximitatea clientului și putem valorifica 
acest avantaj în interesul cumpărătorilor noștri”, explică 
CEO-ul Mega Image.
Și pentru Auchan canalul de e-commerce înregistrează 
o creștere accelerată, an de an retailerul dublându-și 
cifrele. „Avem deja magazine care fac 10% din vânzări 
în digital, așa că progresia va continua și anul viitor. De 
altfel, pentru 2022 estimăm dublarea cifrei de afaceri în 
online, urmând ca în 2023 să vorbim despre o triplare a 
vânzărilor”, explică Ionuț Ardeleanu.
Planuri ambițioase în zona de e-commerce are și 
Carrefour, care va continua dezvoltarea serviciului de 
livrare Bringo, care a depășit 37 de orașe la nivel națio-
nal și vizează extinderea și în alte orașe din țară. „Piața 
de retail are în continuare potențial ridicat și suntem de 
părere că își va continua avansul. În primul rând, consu-
matorii români caută flexibilitate - aceea de a avea op-
țiuni pentru toate nevoile și stările lor. Vor să își poată 
face o aprovizionare rapidă, pentru lucruri esențiale, de 
la magazinul cel mai apropiat, dar și să poată merge la 
un hypermarket o dată pe săptămână pentru a beneficia 
de toate lucrurile pe care le oferă un one-stop-shop și, 
nu în ultimul rând, să își poată comanda online toate 
produsele dorite pentru situațiile în care sunt în lipsă de 
timp sau vor să se concentreze pe alte lucruri. Tocmai de 
aceea, avem încredere în modelul nostru omnicanal, pe 
termen lung”, au declarat reprezentanții Carrefour.

Ce urmează în 2022

Cât despre ritmul de creștere estimat pentru acest an, 
reprezentanții Carrefour spun că acest aspect depinde 
de un context mai larg, inclusiv de evoluția pandemiei, 
severitatea restricțiilor impuse pentru a o ține sub con-
trol, cât și impactul acestora asupra economiei și a pu-
terii de cumpărare a românilor. Executivul Mega Image, 
în schimb, consideră că piața va crește în continuare în 
acest an. „Probabil va exista o anumită maturizare, însă 
suntem încă pe un trend puternic ascendent la nivel de 
număr de magazine. Anul trecut toți jucătorii din piață 
au investit în expansiune și investițiile vor continua și 
anul acesta. Dacă luăm în calcul și creșterea economică, 
România este în continuare o piață interesantă, care 
atrage investiții”, consideră Mircea Moga. De asemenea, 
șeful Auchan spune că 2022 va aduce modificări majore 
pe tot ce înseamnă comerț digital, livrare la domiciliu și 
quick commerce. „Vom vedea jucători noi, dar și ac-
tori care vor ieși din piață atât în retailul fizic, cât și în 
digital, care va fi un segment extrem de tensionat. Vor fi 
bătălii interesante, dar și creșteri și noi facem parte din 
ecuație. În România este loc de creșteri importante în 
perioada următoare”, completează Ionuț Ardeleanu. ç
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Profi173*
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Topul celor mai expansivi retaileri  
internaționali în 2021

Notă: După numărul de magazine nou-deschise în 2021 
*plus 70 de remodelări; **plus 9 relocări
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Retailul independent în 
drumul spre consolidare

Deși în 2021 retailul local a dus în spate moștenirea grea a lui 2020, finalul de an a 
venit cu semne pozitive. Astfel, chiar dacă numeric jucătorii locali pierd teren în 
fața marilor lanțuri de magazine, vânzările au revenit pe un trend ascendent, iar 
principalii piloni au fost orientarea clienților către proximitate și puterea de 
adaptare mai rapidă a comercianților independenți la noile trenduri din consum. Ce 
se întrevede la orizont pentru 2022 și cine vor fi câștigătorii? De Alina Dragomir.

La nivel global, comerțul tradițional a raportat 
un avans de 8,5%, Europa de Vest fiind singura 
regiune care a înregistrat un declin în ultimul 
an. Dacă privim spre regiunea Europei Centrale 
și de Est, cifrele ne dau un gram de speranță, 

TT raportând un plus de 6,1% în trimestrul al treilea al 
anului trecut versus aceeași perioadă a anului 2020, și un 
plus de 1,7% dacă ne raportăm la perioada octombrie 2020 
- septembrie 2021, potrivit datelor de retail audit NielenIQ. 
Cât despre piața locală, după ani buni în care s-a vorbit 
despre declinul acestui canal, comerțul tradițional conti-
nuă să aibă o pondere importantă în total vânzări FMCG 
pe piața locală, având o cotă de 37%. „În intervalul men-
ționat, comerțul independent a crescut cu 3,9%, avansul 
fiind adus în principal de categoriile de băuturi alcoolice 
și non-alcoolice”, spun reprezentanții NielsenIQ. 
Evoluția pozitivă este confirmată și de performanțele 
raportate de unii dintre cei mai importanți jucători inde-
pendenți care activează pe piața locală. „Profitabilitatea 
și vânzările pentru acest an se încadrează în țintele 
propuse. Am reușit să ne atingem obiectivele setate 
pentru acest an, un aport având aici relaxarea restricții-
lor generate de pandemie și perioada de cumpărături de 
sărbători. La finele lui 2021 tragem linie și suntem mul-
țumiți că am atins targetul propus, în condițiile în care 
investițiile făcute și anul acesta pentru noi deschideri 
și remodelări s-au ridicat la cifre semnificative”, spune 

Adina Crăciunescu, Managing Partner Diana. Retailerul 
a finalizat anul trecut investiții de circa șase milioane 
de lei, bifând șase deschideri de magazine noi. În plus, 
proiectelor de expansiune li s-au adăugat și cele de 
remodelare și relocare. 
Și pentru Paco Supermarkets 2021 a fost un an bun. „Vom 
încheia anul cu o cifră de afaceri estimată la peste 160 de 
milioane de lei, cu peste 15% mai mare față de anul 2020. 
În ceea ce privește profitabilitatea companiei lucrurile 
s-au schimbat față de anul trecut. Dacă am închis anul 
2020 cu o ușoară pierdere cauzată de amploarea investiți-
ilor, vom finaliza anul 2021 cu siguranță cu profit”, susține 
Feliciu Paraschiv, antreprenorul din spatele rețelei. 
Un avans de 15% a bifat și rețeaua Barta Ati, rezultatul 
fiind în linie cu obiectivele setate. În lista retailerilor 
care au încheiat pe plus anul 2021 se înscriu și Dacia și 
Home Garden Supermarket. În cazul Dacia vânzările au 
crescut cu circa 4% valoric. „Obiectivele setate au fost 
parțial atinse și mă refer la partea de profitabilitate. În 
ceea ce privește cifra de afaceri, deși am încheiat anul 
pe plus, rata de creștere a fost sub rata inflației. Iar 
cauza este baza de raportare. 2020 a fost un an bun, în 
care am bifat un plus de 12,5%”, explică Adrian Petrescu, 
General Manager Dacia. Cât despre magazinele Home 
Garden, „cifra de afaceri este în creștere cu toate că 
vânzarea per magazin a fost afectată de restricții și 
de programul de funcționare redus”, spune Ghassan 
Shakhshir, Director Comercial al rețelei. 

Provocările lui 2021

2021 se înscrie în lista anilor care au testat viteza de reacție, 
flexibilitatea, dar și capacitatea de adaptare a retailerilor 
independenți. „Nu am mai putut să aplicăm fidel modele 
testate în anii anteriori, să ne bazăm pe un istoric obiș-
nuit al unor comportamente ale clienților, ori să folosim 
aceleași repere pentru perioadele de consum”, spune Adina 
Crăciunescu. Aceasta adaugă pe lista de provocări și decizii-
le pe care a trebuit să le ia pentru a contracara creșterile de 
prețuri la energie și materii prime, care îi afectează direct, 
dar și din perspectiva scăderii puterii de cumpărare. 

Annabella
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„Cele mai mari provocări au început să apară abia în a 
doua jumătate a anului și mai exact spre finalul lui 2021, 
odată cu creșterea prețului la energia electrică și la gaze-
le naturale. De criza sanitară nu mai amintesc pentru că 
a intrat în zona de banalitate-normalitate. Din păcate, se 
pare că de ceva timp creșterile reale nu mai pot fi atinse 
decât prin dezvoltarea de noi magazine, deoarece crește-
rile per unitate sunt datorate doar inflației și creșterilor 
de preț la raft ale produselor”, susține Feliciu Paraschiv.
Tot la acest capitol merită menționată și expansiunea 
IKA care pune frâu dezvoltării rețelelor locale, dar care în 
același tip câștigă cotă de piață de la comercianții locali, 
dar și deficitul de personal calificat, care se resimte 
acut în retail. „În ciuda acestor dificultăți, comerțul de 
proximitate a fost totuși unul dintre câștigători, clienții 
reîntorcându-se în comunitate, în zona unde se simt cel 
mai mult în siguranță”, punctează Adina Crăciunescu. 

Un an al investițiilor în expansiune și consolidare

Deși din punct de vedere numeric universul de ma-
gazine tradiționale a scăzut cu 3% versus anul 2020, 
potrivit datelor NielsenIQ, nu sunt puțini jucătorii care 
au ales să continue investițiile în dezvoltarea rețelei. 
Annabella, cel mai mare jucător independent după cifra 
de afaceri, a alocat peste 5 milioane de euro în deschi-
derea a 14 magazine noi în județele în care activează – 
Vâlcea, Argeș și Olt. „Căutăm să ne consolidăm prezența 
în județele în care suntem deja activi și acoperirea nu 
este una completă, însă nu excludem extinderea rețelei 
și în alte județe”, explică Alexandru Șoacăte, Director 
General Annabella. 
Investiții de peste 1 milion de euro a finalizat și rețeaua 
Barta Ati. „Am încheiat anul cu 22 de magazine, după trei 
renovări, două extinderi și deschiderea unui magazin 
nou. Toate aceste acțiuni au contribuit decisiv la crește-
rea cifrei de afaceri și în lupta cu competitorii din piață”, 
precizează Barta Attila , Director General Barta Ati. 
Expansiunea a avut un rol important în susținerea 
creșterii și pentru CBA Nord-Vest, retailer care a ales 
să fructifice oportunitățile din canalul cash&carry, 
inaugurând la Cluj cea de-a patra locație CBA C+C. Chiar 
dacă vorbim despre un magazin cash&carry, retailerul a 

redefinit conceptul clasic de magazin, adaptând for-
matul la profilul de cumpărător. „Am gândit un spațiu 
mai modern, care să răspundă nevoilor cumpărătorilor 
noștri. Și dincolo de design și sortimentație, unde am 
încercat să venim cu un upgrade, am înțeles orientarea 
spre protejarea mediului și avem două stații de încărca-
re pentru mașini electrice. Drept urmare, investiția s-a 
ridicat la peste 2 milioane de euro”, punctează Leber 
Laszlo, Director de Vânzări CBA Nord-Vest. 
Trei deschideri a bifat și rețeaua Home Garden, ajungând 
la 15 locații pe piața din Cluj, cea mai recentă deschidere 
fiind chiar în luna decembrie. „În ianuarie urmează o nouă 
deschidere și planul nostru este să continuăm extinderea 
numărului de magazine și remodelarea altor două maga-
zine, cel puțin”, precizează Ghassan Shakhshir. 
De departe însă, cele mai importante investiții din punct 
de vedere valoric au fost bifate de Elan-Trio, operato-
rul magazinelor Merkur și al depozitelor C+C, proiecte 
care vor duce businessul în liga celor mari. „Am închis 
anul trecut cu 15 magazine și trei depozite, după ce am 
inaugurat două locații noi, în Fântânele, respectiv Sfântu 
Gheorghe și am remodelat magazinul nostru fanion din 
Odorheiul Secuiesc, investiția ridicându-se la circa 2 mi-
lioane de euro. În plus, pentru că suprafețele de depozi-
tare erau insuficiente, am demarat și finalizat construcția 
unei platforme logistice, cu care eficiența la nivel de bu-
siness va crește enorm. În cazul acesta vorbim despre o 
investiție de 14,9 milioane de euro”, explică Attila Fazakas, 
Directorul Comercial și Administrator al companiei. 
După mai bine de 30 de ani în care și-a consolidat prezen-
ța pe piața din Covasna, în 2020 retailerul Bertis a făcut 
primul pas pentru extinderea dincolo de județul care l-a 
consacrat, bifând prima deschidere din Brașov. La finalul 
lui 2021 retailerul și-a consolidat prezența cu o nouă des-
chidere, iar pe lista de inaugurări se află și Miercurea Ciuc. 

Partea mai puțin plină a paharului

La polul opus sunt jucătorii care au depus armele, sub 
presiunea provocărilor din ultimii ani. Iar aici vorbim 
despre preluarea celui mai mare francizat Carrefour de 
către Profi, închiderea magazinului Turbotequila din 
Capitală și cedarea spațiului către Penny, dar și vânza-
rea businessului Agra’s, care a inclus și divizia de retail, 
către Scandia. În cazul Pronto, antreprenorii din spa-
tele businessului au pariat pe reinventare și au lansat 
AuGust, un concept nou de retail. „2021 a fost anul în 
care pentru a face față unui mediu extern extrem de 
turbulent, am experimentat cu succes foarte multe 
schimbări, prin care ne-am adaptat și pregătit pentru un 
viitor mult mai bun. Am închis anul cu 10 magazine, chiar 
dacă ne doream o expansiune mai rapidă. Am deschis 
trei magazine complet noi și remodelat două maga-
zine vechi, am investit circa 150.000 euro și am reușit 
să avem astfel exact jumătate din rețea modernizată, 
jumătate funcționând exact la fel ca în ultimii șapte ani”, 
susține Gabriel Sandu, Directorul General AuGust. 

Bertis

Retail independent
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Ce se întrevede pentru 2022? 

Speranță umbrită de incertitudine. Acestea ar fi cuvin-
tele care descriu cel mai bine modul în care retailerii 
locali se raportează la anul 2022. 
„Ne dorim ca piața pe care activăm să își revină, dar 
rămânem pregătiți să ne reconfigurăm metodele și stra-
tegiile cu aceeași agilitate cu care am învățat să o facem 
de la debutul pandemiei. Suntem optimiști, dar rămânem 
realiști, având în vedere provocările pe care le aminteam 
mai devreme”, susține Adina Crăciunescu. Astfel, deși nu 
am putea numi contextul actual unul tocmai stabil, pe 
agenda lui 2022 a liniei de retail Diana sunt proiecte pen-
tru care vor fi alocate sume aproximativ similare anului 
2021, buget direcționat în mare parte către noi deschi-
deri, inclusiv construcția de la zero a unor magazine noi, 
cu suprafețe generoase. „Mizăm în continuare pe creș-
terea rețelei, iar ca rază de acțiune, vom păstra tiparul 
dezvoltării concentrice care caracterizează demersurile 
noastre de expansiune”, adaugă reprezentanta Diana. 
În liga celor optimiști se înscriu și retailerii care fac parte 
din alianța CBA Parteners. „În 2021 am avut o creștere la 
valoarea coșurilor și o stagnare sau scădere la numărul 
de achiziții, ceea ce dă de înțeles că shopperul își face 
aprovizionarea mai bine gândit și mai rar. Pentru anul 
acesta ne-am setat atingerea pragului de 225 de milioane 
de lei ca cifră de afaceri și suntem pregătiți să deschidem 
trei unități Merkur, să remodelăm două magazine exis-
tente și să cumpărăm un imobil în Sfântu Gheorge pentru 
depozitul C+C existent”, susține Attila Fazackas. 
Pentru Dacia, obiectivul pentru 2022 este creșterea cu 
10% a cifei de afaceri pe același univers de magazine și 
deschiderea unui magazin nou în județul Alba. 
Mai puțin optimist este însă proprietarul Paco 
Supermarkets care susține că 2022 se arată un an ex-
traordinar de dificil pentru industria de retail. „Pornind 
de la materia primă, de la agricultură și mergând mai 
departe spre producție, transporturi și desfacere, tot 
lanțul comercial va fi afectat de criza energetică, de 
criza transporturilor, de criza forței de muncă, lucru care 
va avea o finalitate predictibilă: vom plăti un preț cu 
mult mai mare pentru orice lucru cumpărat. Este greu 
să facem prognoze și planuri pentru un an care nu știm 

cum va arăta. Este evident faptul că anul viitor va aduce 
cu siguranță schimbări pe piața de business, multe com-
panii vor închide temporar, își vor reduce activitatea sau 
chiar vor ieși de pe piață”, spune antreprenorul. 
Și directorul general al rețelei Barta Ati este de părere 
că 2022 va fi un an greu. „Asistăm la o inflație neobișnu-
ită, creșterea cheltuielior cu personalul și cu transpor-
tul și cel mai probabil vor fi probleme în continuitatea 
achizițiilor. Dar rămânem optimiști. Mizăm tot pe cartea 
dezvoltării, astfel că în 2022 vom demara construcția 
unei platforme logistice de circa 10.000 mp. Acest pro-
iect important ne va ajuta în demersul nostru prin care, 
deschizând anual 2-3 locații noi, să extindem rețeaua la 
un număr de 40 magazine. Doar așa, cu investiții, dez-
voltare continuă și asocierea în vederea achizițiilor ne 
vom putea stabiliza și chiar crește pe această piață în 
care cota TT scade an de an”, este de părere Barta Attila.
Dezvoltarea este și rețeta pe care MCA Comercial mizează 
pentru anul acesta. „Pentru 2022 avem alocată o creștere 
a cifrei de afaceri pentru toate cele trei divizii - retail, 
distirbuție, import, de 15%. În luna noiembrie am preluat 
un magazin în localitatea Pogoanele din județul Brașov 
și pentru anul acesta continuăm remodelarea și modi-
ficarea suprafețelor de vânzare ale magazinelor pe care 
le avem deja. Primul dintre ele intră în modificări chiar 
acum, în primul trimestru, iar în semestrul al doilea vrem 
să mai deschidem un magazin. În plus, implementăm și 
activăm canalul de vânzare online, începând cu B2C local 
și în comunele limitrofe municipiului Rm. Sarat, continu-
ând apoi cu canal de vânzare online B2B, necesar dez-
voltării naționale a diviziei de import MCA”, explică Maria 
Cruceru, Director General MCA Comercial.

Câștigătorii viitorului 

„Piața de retail este din ce în ce mai afectată și mai 
aglomerată de deschiderile marilor jucători, lucru care 
evident diminuează cifrele de vânzări ale celorlalți retai-
leri de pe piață”, susține Feliciu Paraschiv. 
În acest context, care sunt jucătorii care își vor asigura 
un loc stabil pe această piață? „Dincolo de provocări, 
retailul independent are avantajele lui – sistemul de-
cizional este mai scurt și mai simplu, ne putem replia 
imediat, pentru modificări de prețuri sau implementări 
de campanii, prin prisma interacțiunii mai personale, 
mai directe, cu clientul, a feedbackului pe care îl obți-
nem rapid. De asemenea, avem o flexibilitate mai mare 
în listarea produselor, asigurând astfel o sortimentație 
variată, dar și adaptată rapid zonei și categoriilor de 
clienți cărora se adresează fiecare dintre magazinele 
noastre”, adaugă Adina Crăciunescu. 
În plus, perseverența și seriozitatea sunt doi dintre fac-
torii care cântăresc semnificativ în ecuația reușitei. „Pe 
piața de retail, nu este recomandat pentru un jucător lo-
cal doar să supraviețuiască. Cheia este să se dezvolte și 
să-și stabilească o strategie pe termen mediu sau lung”, 
concluzionează proprietarul Paco Supermarkets. ç

Diana
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2021, imaginea unui val  
de scumpiri

specialităților de panificație unde 
sunt folosite atât uleiul, cât și zahă-
rul, scumpirea a fost de 6,98%.

Evoluția valorii coșului lunar 

Pentru a avea o imagine clară asupra 
modului în care a evoluat valoarea 
coșului de cumpărături, începând 
cu luna februarie a anului 2021 am 
căutat lunar aceleași produse, fără 
să înlocuim brandurile ori să căutăm 
alternative ale produselor. Astfel, 
în luna februarie din 2021, pentru 
un coș care a inclus 20 de produse 
alimentare și nouă nealimentare, 
valoarea cumulată a cumpărăturilor 
făcute de la Carrefour Orhideea, prin 
intermediul Bringo, se ridica la puțin 
peste 292 de lei. Din această sumă am 
exclus costul transportului de 19.99 
care, în momentul de față, se aplică 
doar pentru livrările la domiciliu, nu 
și în cazul în care comanda este pla-
sată online și cumpărăturile ridicate 
personal de la hypermarket. 11 luni 
mai târziu, în cazul aceluiași magazin, 
dar cu trei produse out of stock și alte 
trei aflate la promoție, valoarea totală 
a cumpărăturilor se ridica la 272 lei.
În cazul magazinului online Auchan, la 
începutul anului 2021, valoarea coșului 
de cumpărături se ridica la 288 de lei, 
cu mențiunea că un produs dintre cele 
analizate nu era disponibil și alte două 
se aflau la promoție. La finalul anului 
trecut, deși în oferta magazinului 
șase dintre produsele analizate aveau 
prețuri reduse datorită promoțiilor de 
sezon și unul singur era out of stock, 
valoarea totală a cumpărăturilor s-a 

La finalul anului 2021, 
toate alimentele pe care 
Institutul Național de 
Statistică le analizează 
lună de lună în rapor-

tul privind evoluția prețurilor de 
consum, erau mai scumpe raportat 
la finalul anului 2020. În anumite 
cazuri, cum ar fi uleiul, prețurile au 
crescut cu peste 25%, potrivit datelor 
publice. În coșul lunar de cumpără-
turi, aceste procente cumulate s-au 
tradus prin zeci de lei diferență de 
la începutul lui 2021 până la finalul 
anului. Lună de lună, prin interme-
diul proiectului Shopping Basket, am 
monitorizat evoluția a 30 de produse 
alimentare și nealimentare de marcă 
cu ajutorul platformelor online ale 
marilor retaileri. Toate brandurile 
alese sunt SKU lider în segmentul 
IKA, iar în analiza noastră ne-am 
oprit asupra prețurilor de achiziție, 
fără impactul transportului perceput 
de retaileri pentru livrarea la domi-
ciliu. Una dintre concluzii? Numai în 
cazul alimentelor de bază, cum ar fi 
pâinea, carnea ori legumele, scumpi-
rile au fost cuprinse între 3% și 10%.  

Cele mai mari majorări de preț

Una dintre cele mai notabile scumpiri 
a anului 2021 în cazul alimentelor de 
bază rămâne de departe cea a uleiului 
comestibil. În luna februarie a anului 
trecut, un litru de ulei Unisol costa 
6,75 lei pe auchan.ro, fiind de altfel 
cel mai mic preț întâlnit în cazul celor 
patru magazine online monitorizate 
lunar: cora.ro, auchan.ro, mega-image.

ro și Carrefour prin Bringo. La finalul 
anului trecut, același produs achizi-
ționat de la același retailer, costa 8,6 
lei. În cazul celor care fac cumpărătu-
rile folosind aplicația Bringo, cum-
părătorii au plătit în luna decembrie 
a lui 2021 8,89 de lei pentru un litru 
de ulei, față de 6,99 lei la începutul 
anului trecut. De altfel, uleiul alimen-
tar este pe lista alimentelor cu cea 
mai puternică evoluție a prețului și în 
statistica INS. Ultimele date disponi-
bile la momentul redactării acestui 
material arată că în noiembrie 2021, 
uleiul costa cu 25,47% mai mult față 
de decembrie 2020 și cu 28,17% mai 
mult raportat la noiembrie 2020. 
Un alt produs de bază care s-a scum-
pit de la lună la lună a fost zahărul. 
Datele INS spun că acest produs 
costa la finalul lunii noiembrie 2021 
cu aproape 11% mai mult față de ace-
eași lună a lui 2020. Media calculată 
de INS se traduce la raft printr-o 
scumpire de 50 de bani, de la 2,55 
lei cât costa un kilogram de zahăr la 
începutul anului trecut la 3,05, prețul 
disponibil în luna decembrie. Dacă 
vorbim despre făină, pe parcursul 
anului trecut, prețul per kilogram a 
crescut cu aproape un leu, de la 3,9 
lei în luna februarie a anului trecut la 
4,89 lei în luna decembrie. 
Important de menționat este că toate 
aceste produse sunt, în același timp, 
și materii prime, lucru care duce la 
scumpiri în lanț. Concret, un cost mai 
mare pentru kilogramul de făină a 
dus la scumpirea pâinii, procentul 
fiind de 9,21% în 2021 față de 2020 
potrivit datelor INS. Sau, în cazul 

2021 poate fi catalogat simplu drept anul scumpirilor pentru produsele de bază. Lună de 
lună, prețurile acestora au înregistrat noi creșteri, la bază fiind atât scumpirea materiilor 
prime, cât și a costurilor de transport și, nu în ultimul rând, a gazelor și energiei electrice. 
Cumulat, potrivit analizei Shopping Basket pe care o realizăm lunar, valoarea coșului de 
cumpărături a crescut pe parcursul anului 2021 cu o medie de aproximativ 8%.  
De Simona Popa.
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Analiză cantitativă 2021

Valoarea medie lunară a coșului de cumpărături (lei) 
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Estimări rezervate pentru 2022

La o privire de ansamblu, acest an va 
pune și mai multă presiune asupra 
prețurilor de consum, toate estimările 
analiștilor vorbind despre scumpiri. 
Și, deși la finalul anului trecut a fost 
adoptată legea care prevede plafona-
rea prețurilor la energie și compensa-
rea facturilor atât pentru consumatorii 
casnici, cât și pentru anumite instituții 
publice, gazele costă cu aproape 50% 
mai mult față de 2020, combustibilii 
cu peste 23%, energia electrică cu 
aproape 10%, potrivit INS, lucru care 
se resimte în lanțul de producție. Mai 
mult, Banca Națională a României 
estimează că în aprilie 2022, odată cu 
expirarea măsurilor de compensare 
a consumatorilor casnici de energie 
electrică și gaze naturale, rata anuală 
a inflației va atinge 8,6% în trimes-
trul II 2022, un maxim din intervalul 
prognozei, potrivit raportului asupra 
inflației publicat de BNR în noiembrie 
2021. După acel moment, rata inflației 
ar urma să se tempereze până la 5,9% 
la sfârșitul acestui an, cu 2,5 puncte 
procentuale peste proiecția făcută de 
BNR la jumătatea anului trecut. ç

ridicat la 298,60 lei, cu zece lei peste 
valoare din luna februarie, în ciuda 
tuturor promoțiilor practicate. 
Pe lista magazinelor monitorizate 
lunar avem și cora.ro, unul dintre 
hypermarketurile cu cele mai puține 
situații de out of stock întâlnite 
pe perioada anului trecut. În luna 
februarie din 2021, dintre produsele 
analizate de noi, nu erau disponibile 
două dintre acestea, iar alte două 
aveau prețuri promoționale. Chiar și 
în aceste condiții, valoarea cumu-
lată a produselor incluse în coșul 
lunar s-a ridicat la 304,6 lei, aceasta 
fiind de altfel și cea mai mare va-
loare a coșului din luna februarie a 
anului trecut. În decembrie 2021, cu 
doar un produs out of stock și alte 
patru aflate la promoție, valoarea 
cumpărăturilor s-a ridicat la 335,08, 
cu 31 de lei peste valoarea de la 
începutul anului. A fost, din nou, cea 
mai mare valoare a coșului lunar 
dintre toate magazinele analizate. 
De altfel, pe parcursul anului tre-
cut, au fost doar două luni în care 
valoarea cumpărăturilor de la cora 
a fost sub 300 de lei, față de șase 
luni în cazul Auchan și zece luni în 

cazul Carrefour, hypermarket care a 
apelat la multe promoții pe parcur-
sul anului 2021. Situația de la cora 
este însă similară cu cea a Mega 
Image, unde am înregistrat tot două 
luni cu valori ale cumpărăturilor sub 
300 de lei, în mai și august. Dacă 
ne raportăm la întreg anul, în luna 
februarie, cu două produse indis-
ponibile și unul la ofertă, valoarea 
cumpărăturilor s-a ridicat la 302 lei. 
În decembrie 2021, cu două produse 
out of stock și niciunul la promoție, 
valoarea totală a coșului a fost de 
puțin peste 325 de lei.  
În privința promoțiilor, acestea au 
fost vizibile și cu accent pe alimen-
tele de bază în lunile cu sărbători 
mari, adică aprilie și luna decembrie. 
Concret, în luna aprilie, cu excepția 
cora, toate magazinele online moni-
torizate aveau în oferta lor promoții. 
Între produsele aflate cel mai des la 
promoție s-au regăsit băuturile, cio-
colata, laptele, cafeaua, telemeaua și 
uleiul în perioada sărbătorilor. 
În cazul produselor nealimentare, 
hârtia igienică a avut cele mai multe 
reduceri de preț pe parcursul anului 
trecut, urmată de balsamul de rufe.  
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Quo Vadis? Retailul alimentar din 
Europa Centrală și de Est în 2022

Intrăm în al treilea an de pandemie, și, după cum se poate vedea, multe dintre 
restricțiile și schimbările semnificative pe care le-am văzut de la izbucnirea COVID-19 
vor rămâne în vigoare mai mult decât se presupunea inițial. Schimbările masive în 
comporta mentul consumatorilor și resetarea loialității clienților, ce vine și ca o 
urmare firească, oferă retailerilor oportunitatea de a câștiga noi consumatori, au 
arătat foarte clar că fiecare organizație trebuie să-și reevalueze propria propunere de 
valoare pentru a nu-și pierde relevanța. În contextul pandemiei, înțelegerea 
așteptărilor clienților și sprijinirea călătoriei acestora pe toate canalele de comunicare 
au devenit mai importante ca niciodată.
Sebastian Rennack, Analist Lebensmittel Zeitung and founder of ALETOS Advisory.

Mobilitate redusă
Cea mai mare influență asupra noilor modele de 
cumpărături a fost - și este în continuare - reducerea 
mobilității. În trecut, viața consumatorilor oscila între 
casă și locul de muncă, reflectată în consecință în 
comportamentul de shopping. Acum casa a devenit 
punctul de ancorare major. Restricțiile guvernamenta-
le din timpul lockdown-urilor au schimbat comporta-
mentele consumatorilor care, aparent, par să se men-
țină chiar și după ce limitările de mișcare s-au redus 
sau s-au ridicat complet. O rază limitată de acțiune 
a dus la o schimbare generală a preferințelor către 
formate de proximitate cu sortiment complet care 
garantează o experiență de cumpărături unică, rapidă 
și sigură, dar în același timp cuprinzătoare. Pentru 
Europa Centrală și de Est (CEE), tendințele existente, 
cum ar fi declinul formatelor „big box" și creșterea 
discounterilor în nișa de supermarketuri s-au acce-
lerat, trecându-se practic la o viteză superioară. În 
România, în anul 2020, printre marii jucătorii care au 
suferit cel mai mult din cauza blocajelor se numără 
Auchan, cora, Metro și Selgros. Lidl și Penny, în schimb, 
au înregistrat creșteri double-digit, în mare parte de-
terminate de aceleași zone de vânzări. Cu o combina-
ție inteligentă de sortimente standard și private label, 
îmbunătățite de mărcile focus, completate de promoții 
cu tematică internațională și o ofertă online orientată 
sezonier, aceste formate s-au poziționat cu succes ca 
supermarketuri cu drepturi depline. Zonele de vânzări 
relativ mici și lansarea de case de plată contactless și 
autoservire asigură, în plus, o experiență de cumpără-
turi rapidă și sigură.

Online ca factor cheie de creștere
Și pe segmentul online, produsele alimentare au 
cunoscut cel mai mare impuls de dezvoltare de la 
debutul pandemiei, reprezentând aproximativ 20% 

din creșterea înregistrată la nivel european. O meto-
dă pentru cumpărături sigure și convenabile, jucători 
așa cum ar fi specialistul e-commerce în produse 
alimentare ceh Rohlik.cz și agregatorii de comerț 
online precum Glovo, Everli și Wolt își extind mode-
lele de afaceri digitale flexibile și rapid scalabile pe 
teritoriul comercianților vechi. Ca urmare, comercianții 
staționari se confruntă cu alegerea de a investi sau 
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de a intensifica dezvoltarea propriilor operațiuni de 
comerț electronic sau de a opta pentru un parteneriat 
mai rapid și mai puțin solicitant din punct de vedere 
financiar. Primul necesită un buget substanțial și timp 
pentru a funcționa profitabil, al doilea poate asigura 
o penetrare rapidă pe piață și o scalabilitate ușoară, 
dar împiedică accesul direct și comunicarea cu clienții. 
Asta în vremuri în care disponibilitatea datelor și 
analiza avansată au devenit un factor cheie pentru 
optimizarea financiară și succesul strategic.

Rentabilitatea Push
Până acum, la nivel european, comerțul cu amănuntul 
alimentar a crescut high single digit. Acest lucru se 
datorează în principal faptului că restricțiile guver-
namentale privind serviciile alimentare și împărțirea 
ca retail esențial și neesențial au mutat bugetele 
shopperilor de la alte categorii în produse alimenta-
re și au oferit rate solide de creștere pentru FMCG. 
Combinat cu o scădere generală a activităților pro-
moționale, comercianții cu amănuntul în general și-au 
putut crește marjele de profit în timpul blocajelor, 
un fenomen care a rezistat și se reflectă în cifrele de 
afaceri din ultimele perioade.

Valoarea a fost, este și va fi „rege”
Cu toate acestea, redresarea economică nu va dura 
pentru totdeauna. Creșterea nivelului inflației în 
special în țările CEE din afara zonei euro, stimulată de 
costurile energiei, presiunea salarială, precum și între-
ruperile lanțului de aprovizionare atât pentru produ-
cători, cât și pentru retaileri fac inevitabile creșterile 
prețurilor. Și într-o perioadă în care consumatorii 
sunt nesiguri cu privire la viitorul lor economic, niciun 
comerciant nu vrea să fie perceput drept primul care 
a crescut prețurile la raft. Chiar și în Germania, unde 
presiunea inflaționistă este moderată și se estimează 
că va fi doar pe termen mediu, Edeka, Lidl și Aldi sub-
liniază deopotrivă raportul calitate-preț și stabilitatea 
prețurilor în mesajele lor promoționale actuale. De la 
începutul anului viitor toți ochii vor fi ațintiți asupra 
lui Aldi, considerat încă retailerul care stabilește pre-
țurile pe piața germană.

Înghețarea prețurilor guvernamentale
În același timp, guvernele monitorizează îndeaproa-
pe evoluțiile pieței și mai ales creșterea prețurilor, 
în special în sectorul retailului alimentar. În Rusia, 
Oficiul Anti-Monopol FAS a îndrumat mai mulți retai-
leri să retragă creșterile de preț pentru articolele rele-
vante din punct de vedere social monitorizate de stat. 
Serbia a înghețat prețurile pentru mai multe produse 
alimentare de bază timp de două luni. Și în Polonia, 
Agenția de Concurență a fost instruită să urmărească 
dacă retailerii își măresc marjele după ce cotele de 
TVA au fost reduse în cadrul unui pachet anti-infla-
ție. Marja de manevră pentru absorbția costurilor în 

creștere odată cu creșterile de preț este, prin urmare, 
limitată pentru retaileri sau are implicații ce pot afec-
ta percepția asupra prețurilor.

Cerere polarizată
Și nu totul ține de preț. Pandemia de COVID-19 a 
făcut, de asemenea, subiecte precum calitatea, să-
nătatea și durabilitatea mai puternice în conștiința 
consumatorilor. Cu toate acestea, cererea s-a polari-
zat; segmentele de consumatori cu venituri mai mici 
se așteaptă la un nivel de calitate mai ridicat decât 
înainte, punând presiune asupra calității și prețurilor 
mărcilor private. În același timp, consumatorii mai 
înstăriți sunt dispuși să plătească în plus pentru mai 
mult confort, durabilitate și origini controlate.

Tehnologia nu mai este opțională
În CEE, pandemia nu numai că a adâncit ruptura 
dintre consumatori, dar și puterea de câștig financiar 
a comercianților a devenit mai diferențiată. Luând ca 
exemplu România, Lidl și Kaufland au atins în 2020 o 
marjă înainte de impozitare (EBT) cu mult peste 5%, 
media pentru ceilalți mari jucători fiind între 1 și 2 
procente de profitabilitate. Având în vedere acest 
context, pentru majoritatea comercianților inves-
tițiile de preț sunt doar o opțiune tactică limitată 
pentru a concura cu liderii de piață din regiune, Lidl 
și Kaufland. Pentru a eficientiza operațiunile offline, 
pentru a atinge rentabilitatea online și pentru a înso-
ți și sprijini clienții pe toate canalele de comunicare, 
retailerii trebuie să investească masiv în tehnologie. 
Automatizarea depozitelor și înregistrările fără între-
ruperi sunt doar două moduri de a reduce costurile 
și de a crește viteza. Un accent pe programele de 
loialitate poate proteja baza de clienți existentă. Iar 
analizele avansate sunt esențiale pentru personaliza-
rea fiecărei oferte.

Se așteaptă consolidarea pieței
Companii precum Ahold Delhaize (Mega Image) și 
Carrefour au fost lideri pentru transformarea digitală și 
operațiunile omnicanal, nu numai pe piețele emergen-
te. Investițiile pe mai mulți ani în tehnologie și digital 
par să înceapă să dea roade. Cei care au rămas în urmă 
vor fi supuși unei presiuni din ce în ce mai mari. În ceea 
ce privește CEE, Lidl și Kaufland sunt jucătorii cu cele 
mai adânci buzunare. Marea întrebare pentru 2022 va fi 
dacă bannerele grupului Schwarz își vor folosi manevra-
bilitatea financiară pentru a optimiza marjele așa cum 
au făcut până acum – vânzând mai ieftin decât concu-
renții cu cea mai bună percepție a prețului în configu-
rația competitivă respectivă – sau dacă vor menține 
prețurile scăzute pentru a exclude concurența și pentru 
a accelera consolidarea pieței.
Aștept cu nerăbdare să discut și să aduc mai multe per-
spective asupra acestor subiecte în prezentarea mea la 
Trade Round Table din București pe 20 ianuarie 2022. ç
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2022, un mix între experiența de 
cumpărare și comunicare constantă
Dacă 2021 a fost despre adaptabilitate în ceea ce privește comunicarea brandurilor din retail & FCMG, în acest 
an companiile vor fi nevoite să susțină nevoia consumatorilor de a avea o experiență de cumpărături 
eficientă, de la momentul add to cart și până la momentul în care le ajunge produsul acasă. Mai mult, pentru 
acest an este așteptată o revenire a bugetelor de investiții, pe măsură ce brandurile au învățat cât de 
importantă este prezența și comunicarea într-o situație de criză majoră. De Andra Imbrea.

Un studiu realizat de McKinsey la finalul lui 
2020, la nivel global, arată că peste 75% 
dintre consumatorii care și-au schimbat 
comportamentul de consum în decur-
sul anului nu aveau de gând să revină la 

vechile obiceiuri. În acest context, jucătorii din domeniu 
au fost nevoiți să țină pasul cu aceste schimbări și să-și 
adapteze constant comunicarea. „Anul 2021 a fost despre 
adaptabilitate, iar brandurile care au vrut să rămână pre-
zente în dialogul cu consumatorii au studiat cu atenție 
schimbările prin care aceștia au trecut și modul în care a 
evoluat comportamentul de consum. Poate cel mai mare 
laitmotiv al lui 2021, din punct de vedere al comporta-
mentului consumatorului, a fost evadarea din realitate. 
Brandurile au văzut aici o oportunitate de interacțiune 
cu publicul și au conturat campanii care să adreseze 
această dorință a oamenilor, fie prin premii inspirate sau 
spații amenajate de brand, care să devină pentru consu-
mator o oază de liniște, departe de realitate”, consideră 
Dragoș Bocai, Managing Director Mediascope.
În același timp, 2021 a însemnat o revenire a consumato-
rului în magazinele fizice, odată cu relaxarea măsurilor 
de restricție, iar comercianții au putut din nou beneficia 

de unul dintre punctele forte ale acestor spații, și anu-
me interacțiunea personală cu consumatorul și posibi-
litatea de a-i oferi satisfacția imediată. „Până la urmă, 
magazinele fizice le dau șansa consumatorilor să fie 
sociabili, să descopere sau să exploreze produse pe care 
nu le-ar căuta în mod normal online – aspecte complet 
diferite față de experiența online mai puțin personală”, 
explică Dragoș Bocai.

Comunicare în offline vs online

Cum digitalizarea a luat avânt în pandemie, procesul 
fiind influențat de nevoia companiilor de a funcționa în 
parametri optimi în această nouă realitate, brandurile 
s-au adaptat, iar online-ul a devenit canalul principal 
prin care au putut păstra vie interacțiunea cu consuma-
torii în perioada de lockdown. „Atunci am văzut o creș-
tere spectaculoasă a canalelor digitale, însă adevăratele 
beneficii vin atunci când nu există online vs offline, iar 
brandurile se concentrează pe o strategie omnichannel. 
Consumatorul interacționează cu un brand prin diferite 
touchpoints online sau offline, iar brandurile trebuie să 
se asigure că adresează nevoile acestuia în cazul fiecărui 
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astfel de contact, pe orice canal. Digitalul va rămâne un 
mediu prin care putem îmbunătăți customer journey-ul 
și putem transforma magazinele fizice din point-of-sale 
în point-of-experience”, explică Dragoș Bocai.
Devin astfel campaniile de comunicare omnichannel 
noua normă, inclusiv în industria de retail & FMCG, unde 
offline-ul deține cea mai mare cotă de piață? „Consider 
că viitorul va aparține acelor branduri care vor integra 
perfect cele două medii în strategia de comunicare și va 
oferi consumatorului o experiență consecventă, indife-
rent de mediul în care se întâlnesc și interacționează. 
Omnichannel se concentrează în mod constant pe con-
sumator, iar pentru a aplica eficient o astfel de strate-
gie, trebuie ca interacțiunea pe care o ai ca brand cu un 
client să fie continuă și relevantă, indiferent de canal, 
pentru a-i oferi o experiență convingătoare”, susține 
directorul general al Mediascope.

Recomandări pentru retaileri și producători

În cei aproape doi ani de la debutul pandemiei, con-
sumatorul român a devenit mai precaut în procesul de 
achiziție, în sensul că 60% dintre români au amânat 
cumpărături importante, iar 57% declară că au cheltu-
it mai puțin, arată un studiu Isense Solutions. Astfel, 
prețul rămâne un aspect extrem de important pentru 
consumator, care în procesul de achiziție ține cont de 
cost și este sensibil la promoții.
„În același timp, consumatorul a devenit suprasatu-
rat de mesajele ce țin de pandemie și simte nevoia să 
recâștige controlul propriei vieți. În acest sens, caută 
experiențe prin care să evadeze din cotidian și așteaptă 
același lucru și de la brandurile pe care le urmărește, 
chiar și cele din FMCG & retail. Își doresc de la acestea o 
comunicare axată pe valori și experiențe, pe optimism și 
cu mesaje care să-i inspire”, explică Dragoș Bocai.
În acest context, la ce ar trebui să fie atent un brand din 
industria de retail & FMCG în comunicarea cu consu-
matorii în 2022? În primul rând, comunicarea trebuie să 
rămână transparentă și constantă. E foarte important ca 
un brand să păstreze o interacțiune continuă cu publicul 
său, adaptată diferitelor canale unde își găsește publicul 
și, mai ales, la nevoile acestuia în momentul respectiv. 
„Acest fapt poate fi obținut cu ajutorul unei strategii  
omnichannel eficiente și cu o bună cunoaștere a pu-
blicului tău, pentru a veni cu soluții la nevoile sale. 
Consumatorul caută o experiență personalizată, prin care 
se simte inclus și obține ceva la schimb. Aici sunt foarte 
utile programele de loializare, prin care poate fi integrat 
un mix de experiențe online și offline”, explică acesta.
Un alt trend care a luat amploare încă din perioada de 
lockdown, când brandurile s-au concentrat să recreeze 
experiența de cumpărare din offline în online, este inte-
grarea tehnologiei. Fie că este vorba despre conținutul 
video, AI sau inovațiile tehnologice folosite în spațiul 
fizic al magazinului, consumatorii se bucură de benefici-
ile oferite de avansul tehnologic. Mai mult, aceștia caută 

în prezent ca experiența lor in-store să fie cât se poate 
de eficientă, iar în acest sens, brandurile pot integra so-
luții digitale, cum sunt casele self-checkout sau display 
digital cu informații la raft, pentru a îmbunătăți vizita 
acestora în magazine.

2022 și revenirea investițiilor în comunicare

Pentru anul în curs, directorul Mediascope estimează 
o revenire a bugetelor alocate de brandurile din retail 
& FMCG, în contextul în care investițiile în această zonă 
s-au menținut la un nivel scăzut în 2021. „S-a resimțit o 
ușoară redresare, însă încă nu am ajuns la investițiile de 
dinainte de pandemie. Primele bugete tăiate începând cu 
martie 2020 au fost cele de marketing, ceea ce a impactat 
activitățile departamentelor și, în același timp, fluxul de 
briefuri transmise către agenții. Mare parte din investiții 
au mers către canalul de Modern Trade și e-commerce. 
Suntem optimiști că anul 2022 va aduce o îmbunătățire 
majoră a investițiilor. Avem încredere în branduri că au 
învățat cât de importantă este prezența pe piață într-o si-
tuație de criză majoră, pentru a-și păstra cotele de piață 
câștigate în trecut. O prezență activă a brandurilor presu-
pune o investiție constantă și o comunicare consistentă, 
indiferent de contextul socio-economic”, spune acesta.
Ce se anticipează în 2022 din această perspectivă a 
comunicării brandurilor din retail & FMCG? Vor fi bran-
durile mai deschise, mai dornice de comunicare? „2021 
a fost o perioadă de trecere către o nouă paradigmă, pe 
măsură ce toate aspectele vieții, dar și mediul în care 
trăim, lucrăm, interacționăm unii cu alții s-au adaptat 
noilor condiții. Dacă la începutul lui 2020, anumite bran-
duri au ales să rămână active în comunicare, comparativ 
cu altele care s-au detașat, în 2021, comunicarea a re-
venit în parametri apropiați de cei din 2019 și s-a extins 
pe mai multe canale. Iar aici am văzut cum businessuri 
tradiționale și-au făcut loc în online pentru a rămâne, în 
continuare, relevante. În 2022, brandurile vor fi nevoite 
să susțină nevoia consumatorilor de a avea o experiență 
de cumpărături eficientă, de la momentul add to cart 
și până la momentul în care le ajunge produsul acasă. 
Totodată, trenduri precum social commerce și sustena-
bilitatea vor continua să ia amploare în anul următor, 
iar consumatorii vor fi extrem de atenți la transparența 
cu care comunică brandurile, atât online, cât și offline”, 
încheie Dragoș Bocai. ç

Comunicare în magazin

Consumatorul 
caută o experiență 
personalizată, prin 
care se simte inclus și 
obține ceva la schimb.
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-2,8% 
evoluția valorică a 
pieței FMCG

21,6% 
cota valorică a 
produselor  
private label

69% 
pondere  
modern trade

22,9 lei 
valoarea bonului 
de cumpărături 
în TT

Cifre cheie pentru anul 2021

19%** 
cota valorică deți-
nută de promoții 
din total vânzări 

45,4% 
cota de piață va-
lorică deținută de 
primii cinci retaileri

* datele fac referire la primele nouă luni  
din anul 2021
** fără fructe și legume proaspete

După un 2020 care a monetizat din plin 
schimbările din consum generate de pan-
demie, 2021 a adus reversul medaliei. „Când 
vorbim despre consumul acasă, comparația 
cu 2020 vine cu diferențe importante pen-

tru că în perioada de lockdown, dar și imediat după am 
asistat la un comportament de cumpărare influențat de 
mutarea consumului din afara casei în casă. Concret, dacă 
vorbim despre anul 2021 versus 2020, piața a înregistrat 
în primele nouă luni o scădere de 2,8% în valoare, însă 
prin comparație cu același interval din 2019, piața este pe 
un trend ascendent, avansul fiind de 8-9%”, explică Diana 
Scăunașu, Country Lead Consumer Panel GfK România. 
Ca factori de scădere, merită aduse în discuție în primul 
rând volumele mai mici și inflația. „Volumele au scăzut 
cu aproape 7% în intervalul menționat și această perfor-
manță negativă a condus la scăderea valorii. În ceea ce 
privește inflația, impactul nu este încă atât de puternic, 
dar ne așteptăm ca lucrurile să se schimbe. În plus, la 
această scădere a avut o contribuție negativă și evoluția 
comerțului tradițional, unde s-au pierdut multe acte de 
cumpărare”, mai punctează reprezentanta GfK. 

Ce s-a schimbat în 2021? 

Dacă în 2020 vorbeam despre creșteri la nivel de macro-ca-
tegorii, 2021 este marcat de scăderi în zona de produse 
alimentare, fresh sau lactate, singura macro-categorie pe 
un trend ușor ascendent (+1%) fiind cea de băuturi. „Sunt 
câteva categorii care, deși au beneficiat de acel in-home 
consumption și au raportat evoluții pozitive în 2020, au 
continuat să se dezvolte și în 2021 chiar dacă o parte din 
consum s-a mutat înapoi în HoReCa sau în afara casei. Și 
este vorba despre băuturile carbogazoase, cafea, vinuri, 
șampanie sau spirtoase tari. Totodată, am observat că 
a crescut mult penetrarea vinului procesat și a scăzut 
consumul băuturilor spirtoase produse în casă, de tipul 
țuică sau pălincă”, explică specialista GfK. De asemenea, 
categoriile de produse pentru îngrijirea locuinței și îngrijire 
personală sunt pe minus, fiind încă influențate de creșterile 
din 2020. Ceea ce este însă atipic este importanța mărcilor 
proprii și impactul pe care acestea îl au în creșterea pieței. 
„În 2021 private label este singurul driver de creștere pentru 

Piața de retail și FMCG, sub 
semnul instabilității în 2022

„Scădere în valoare”, „frecvență de cumpărare redusă”, „importanță crescută a 
mărcilor private”, „declinul retailului independent”, „avans pentru discounteri” și 
„cumpărător pragmatic și educat” sunt doar câteva dintre expresiile care descriu 
piața bunurilor de larg consum și cumpărătorul în 2021. Pentru 2022 lucrurile nu par 
să revină pe un trend ascendent, dacă ne gândim la toate necunoscutele pe care le 
au în față producătorii și retailerii. De Alina Dragomir.

Sursa:
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toate segmentele. Deși per total piață FMCG avem o scădere, 
aceasta este generată de regular brands, produsele marcă 
proprie având un impact pozitiv”, subliniază Diana Scăunașu. 
În cifre, produsele marcă proprie au bifat un avans de două 
puncte procentuale, până la 21,6% din valoarea pieței. 
Ce alte schimbări sunt vizibile la nivel de comportament 
de cumpărare? „În prima jumătate a anului, shopperii 
și-au păstrat comportamentul din pandemie: merg mai 
puțin la cumpărături, fac cumpărături ceva mai mari, 
cumpără produse mai premium când e vorba de indul-
gence. Pe de altă parte, au început să fie din nou atenți 
la promoții și cu siguranță zona de preț va avea o mare 
importanță la început de 2022, când vom vedea niște 
scăderi în penetrare pe anumite categorii neesențiale și 
vom asista la o reîntoarcere la zona de economy pentru 
anumite produse. În mod clar, shopperul anului 2021 
este fan discounter și percepția vizavi de aceste magazi-
ne este una bună”, consideră specialista GfK. 

Mișcări strategice în piața de retail

Dacă vorbim despre evoluția pieței de retail, comerțul 
modern este în ușoară creștere, în timp ce retailul tradi-
țional scade considerabil, fiind influențat negativ de frec-
vența de cumpărare. Astfel, pentru prima dată, comerțul 
tradițional a ajuns la mai puțin de o treime din piață, 
având o pondere de 31% la nouă luni. „În rural jucătorii 
din acest segment au încă o pondere de circa 40%, dar în 
zona de urban mare va fi greu de susținut evoluția pe ter-
men lung”, consideră specialista GfK. Iar aceste schimbări 
din piață pot avea un impact negativ pentru producători, 
mai ales din prisma profitabilității. „În plus, retailul inde-
pendent ajută și la distribuție și la amprenta pe care o 
marcă o poate avea. Fără doar și poate pe producători îi 
ajută să aibă zona aceasta dezvoltată și prin comparație 
cu alte piețe din Europa, în România ponderea comerțului 
tradițional este mare”, consideră Diana Scăunașu.  
Tot la acest capitol, merită subliniat faptul că hypermar-
keturile au mai recuperat cotă de piață și sunt în continu-
are liderul formatelor moderne cu aproape 25% din piață, 
însă discounterii vin puternic din urmă, jucătorii din acest 
canal având o cotă de 22%. „Cred că această evoluție va 
continua și sunt șanse ca discounterii să egaleze și chiar 
să depășească hypermarketurile anul acesta dacă luăm 
în calcul și diferențele pe expansiune, discounterii fiind 
mult mai activi”, subliniază Diana Scăunașu. 
În plus, pentru prima dată în ultimii zece ani am asistat 
la o schimbare de lider pe piața de retail, Lidl surclasând 
Kaufland și această schimbare se va menține probabil și 
anul acesta. „Lidl își păstrează o distanță destul de mare 
față de Kaufland. Și la această evoluție, un rol important 
îl joacă și rolul magazinelor de tip discount în ceea ce 
privește misiunile de cumpărare, românii folosind aceste 
magazine pentru misiunile de stock-up și chiar stock-up 
mare, misiuni care erau acoperite până acum de hyper-
marketuri. Totodată, supermarketurile au pierdut teren 
în fața discounterilor, astfel că aceștia din urmă au mai 

multe surse de creștere”, adaugă Diana Scăunașu. Pentru 
2022 este de așteptat ca discounterii și jucătorii modern 
proximity să rămână canalele care vor beneficia de crește-
re accelerată, alături de online, unde este vizibilă o pene-
trare mare a aplicațiilor. „În primele zece luni penetrarea 
lor în industria bunurilor de larg consum era de 33%. Deci 
cel puțin una din trei gospodării din România a folosit o 
aplicație online pentru cumpărături de FMCG, în timp ce 
online-ul clasic are o penetrare de 13%. Este o zonă în care 
se investește și atrage jucători noi, însă și potențialul de 
dezvoltare este mare”, punctează reprezentanta GfK. 

Previziuni pentru viitor

În contextul în care avem în față mai multe necunoscu-
te, este extrem de greu să vorbim despre ce va aduce 
anul 2022. Un lucru este însă cert, piața bunurilor de 
larg consum are încă avantajul de a fi printre ultimele 
afectate în cazul unei crize, astfel că nu ar trebui să 
asistăm la niște scăderi abrupte. „Cu siguranță vorbim 
despre multă incertitudine. Din punctul de vedere al 
pandemiei nu cred că se vor produce din nou modificări 
majore, însă ceea ce ne îngrijorează este zona de prețuri 
în creștere. Factorul principal care își va pune amprenta 
asupra evoluției pieței de retail și FMCG va fi inflația. 
Începutul de an va fi dificil cu siguranță și mă aștept să 
asistăm la continuarea trendului descendent la nivel de 
piață, să vedem scăderi de penetrare pe categoriile care 
nu sunt de bază și chiar apariția fenomenului de down-
trading. În plus, cel mai probabil mărcile private își vor 
lua în continuare avânt”, susține Diana Scăunașu. 
Astfel, atât din perspectiva retailerilor, cât și a pro-
ducătorilor, 2022 vine la pachet cu provocări multiple. 
„Impactul scumpirilor în lanț la utilități și carburanți va 
avea impact direct în prețul final al produselor pe care 
producătorii le pun în piață și va fi greu pentru ei să 
preia toată creșterea astfel că mă aștept că va fi nevoie 
să își asume o majorare, mai ales că vor exista presiuni 
și din partea retailerilor. Este foarte greu să gestioneze 
toată acestă incertitudine pentru că nu știm pentru ce 
vor mai ajunge bugetele cumpărătorilor. Știu că sună 
pesimist, însă toate aceste lucruri se vor simți începând 
de luna aceasta”, este de părere reprezentanta GfK. 
Cât despre piața de retail, un aspect important pe care 
toți jucătorii ar trebui să-l aibă în vedere este loializa-
rea. „Expansiunea nu mai are o importanță atât de mare 
în creșterea cotei de piață. Acum competiția se dă și în 
ceea ce privește loialitatea, iar acest lucru este impac-
tat și de programele de fidelitate. Lidl și Kaufland au o 
loialitate similară și sunt urmați în top de Mega Image și 
Carrefour”, mai spune aceasta. În plus, dincolo de loiali-
zare, succesul în 2022 pare să depindă și de funcționali-
tate și capacitatea de diferențiere. „Contextul actual face 
ca funcționalitatea actului de cumpărare să surclaseze 
experiența de cumpărare. Pentru cumpărători este im-
portant să găsească produsele de care au nevoie, rapid 
și la un preț decent”, concluzionează Diana Scăunașu. ç
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Știri externe

L’Oréal cumpără 
Youth to the 
People

Industria băuturilor alcoolice va atinge 
pragul de 2,7 trilioane de dolari până în 2028

L’Oréal a semnat acordul de 
preluare a companiei americane 
Youth to the People, cu sediul 
în California, specializată în 
produse de îngrijire a tenului 
pe bază de ingrediente vegane, 
scrie Esmmagazine.com. Youth 
to the People a fost înființată în 
anul 2015, la Los Angeles, de Greg 
Gonzalez și Joe Cloyes. Sursa de 
inspirație pentru acest business a 
fost bunica lor, Eva, care a pornit 
o afacere cu produse de îngrijire 
a tenului în urmă cu 40 de ani, 
bazată pe extracte din plante și 
alte ingrediente active.
Produsele Youth to the People se 
bazează pe ingrediente vegane și 
sunt disponibile în SUA, Canada, 
Australia și câteva țări din Europa. 
În 2021 brandul va atinge vânzări 
estimate la peste 50 de milioane 
de dolari.

Industria globală a băuturilor 
alcoolice va atinge până în 2028 
valoarea de 2,7 trilioane de dolari 
(2,4 trilioane de euro), potrivit unui 
studiu Polaris Market Research citat 
de Esmmagazine.com. Potrivit com-
paniei de cercetare, creșterea pieței 
de băuturi alcoolice va fi dictată de 
o serie de factori printre care un 
număr mai mare de producători de 
vin și bere, schimbarea obiceiurilor 
de consum în favoarea produselor 
premium și super-premium, un 
proces mai rapid de urbanizare și 
apetitul pentru băuturile alcoolice 
cu arome sau cocktail-uri.
Datele unui studiu publicat în 2018 
arată că un american consumă în 

medie 8,7 litri de alcool pe an.
Pe de altă parte, compania de cer-
cetare susține că industria globală 
va deveni din ce în ce mai fragmen-
tată, deși consolidarea va accelera 
în următorii ani. Spre exemplu, de-
cizia Heineken de a cumpăra Distel 
din Africa de Sud este un exemplu 
elocvent în acest sens..

Mondelēz a încheiat 
tranzacția prin care 
achiziționează Chipita

Amazon, livrator 
pentru concurență

Mondelēz International a finalizat achiziția 
Chipita Global S.A., un lider cu creștere ra-
pidă în categoria croissantelor și snacksurilor coapte, din Europa 
Centrală și de Est. Achiziția va permite companiei Mondelēz 
International să ofere un portofoliu extins de produse de pati-
serie în Europa, satisfăcând cererea în creștere a consumatorilor 
pentru acest segment. De asemenea, tranzacția deschide un 
potențial puternic de inovare, reunind mărci emblematice ale 
Mondelēz International, cum ar fi Cadbury și Milka, cu îndrăgite-
le croissante și mărci de snackuri coapte ale Chipita Global S.A, 
precum 7Days. Produsele Chipita ajung deja la două miliarde de 
consumatori din peste 50 de țări.
Chipita a fost înființată în Grecia în urmă cu 40 de ani. Este unul 
dintre cei mai mari producători de snacksuri sărate și dulci din 
Europa Centrală și de Est.

Începând din acest an, gigantul 
Amazon plănuiește să livreze 
alimente pentru alte lanțuri de 
supermarketuri, atât în Europa 
continentală, cât și în Statele 
Unite.
Consumatorii britanici care dețin 
un abonament Prime au benefi-
ciat deja de acest serviciu prin 
care li s-au livrat alimentele 
comandate online de la lanțurile 
de supermarketuri Morrisons și 
Co-op în aceeași zi prin curieri de 
la Amazon Flex.
Amazon ar concura direct cu com-
paniile de livrare rapidă, cum ar fi 
Gorillas și Flink.

Kraft Heinz cumpără 85% din acțiunile  
Just Spices
Kraft Heinz a decis să achiziționeze 85% din acțiunile companiei germane 
Just Spices fără a dezvălui valoarea tranzacției, scrie Esmmagazine.com.
Pachetul de 15% din acțiunile Just Spices va fi deținut de cei trei fondatori 
ai companiei. Aceștia vor rămâne activi în companie și se vor concentra pe 
dezvoltarea businessului pe plan internațional. Tranzacția urmează să fie 
finalizată în primul trimestru din 2022.
Lansată în 2014, compania Just Spices generează vânzări anuale de circa 60 
de milioane de euro.





58  |  Ianuarie 2022

O nouă campanie marca Mondelez
Mondelez, unul dintre cei mai importanți jucători 
din piața locală de dulciuri, lansează campania 
promoțională ”Gustul dulce la munte te duce!”. 
Marele premiu reprezintă 10 vouchere pentru o va-
canță la munte în valoare de 5.000 de lei fiecare, 
însă consumatorii de biscuiți dulci din portofoliul 
Mondelez pot câștiga și una dintre cele 15 camere 
GoPro Hero 9 sau unul din cele 150 de carduri la 
Decathlon în valoare de 500 de lei. Mecanismul 
competiției este extrem de simplu. Consumatorii 
trebuie să achiziționeze biscuiți Milka, Oreo, San 

sau Belvita în valoare de minimum 10 lei și să înscrie bonul pe site-ul 
www.gustulcalatoriei.ro. Promoția se desfășoară în perioada 6 ianuarie 
– 16 februarie. Detaliile și regulamentul campaniei sunt disponibile pe 
www.gustulcalatoriei.ro.

Promoții/Campanii/Lansări

Arome de iarnă de 
la Häagen-Dazs
Häagen-Dazs, 
brand distribuit 
pe plan local de 
Macromex, în-
dulcește sezonul 
rece cu două sor-
timente noi de 
înghețată cu gust 
de cocktail: Rum, 
Salted Caramel & Biscuit 460 
ml și Irish Whiskey & Chocolate 
Waffle 460 ml. Noile sortimente, 
în ediție limitată, aduc la un loc 
două lumi diferite, dar care se 
completează perfect: înghețată 
cremoasă Häagen-Dazs și cock-
tailuri savuroase de iarnă.

Gamă nouă de 
vinuri de la Beciul 
Domnesc
Beciul 
Domnesc, 
unul dintre 
cei mai mari 
producători 
de vinuri din 
România, 
a lansat 
Sceptrus, un 
nou brand 
de vinuri 
premium. Noua gamă aduce în 
atenția consumatorilor trei noi 
tipuri de vin, sub un concept inedit 
de campanie: Modernobilitate.
„Având în spate o tradiție a cali-
tății și istoria moștenirii tronului 
Moldovei, Sceptrus surprinde prin 
selecția sa de vinuri moderne. 
Adresat celor ce privesc viața în 
acord cu filtrele și viteza lumii 
online, gama Sceptrus prezintă trei 
sortimente de vinuri cu personali-
tate efervescentă, surprinzătoare, 
nelipsită de umor și sarcasm”, 
declară reprezentanții producăto-
rului. Lansarea Sceptrus duce mai 
departe moștenirea companiei și 
întărește promisiunea acesteia de 
a continua să ofere consumatorilor 
o diversitate de produse cu cel mai 
bun raport calitate preț.

Olygreen, ambalajul r-Pet pentru lapte
Olympus Foods România prezintă o nouă campanie 
de promovare a unui stil de viață sustenabil, con-
struită în jurul lansării noului ambalaj pentru lapte 
r-Pet, produs cu 35% plastic reciclat, 100% reciclabil, 
Olygreen. Campania pornește de la insightul potrivit 
căruia obiceiurile bune ale adulților de mâine se de-
prind la vârste fragede. Astfel, Olympus încurajează 
alegerile responsabile, prin introducerea noului am-
balaj r-Pet pentru laptele de consum cu 1,7% și 3,7% 
grăsime. Proiectul a reunit discuțiile despre viitor 

la un pahar cu lapte în materiale video educative care abordează tema 
reciclării, Olympus încurajând colectarea selectivă și urmarea pașilor de 
reciclare a r-Petului pentru lapte. Campania a fost amplificată prin lan-
sarea unui podcast serial difuzat bilunar pe canalul de YouTube Olympus 
Foods România, avându-l ca gazdă pe Șerban Copot. Podcastul Olympus 
„Despre viitor la un pahar cu lapte” reunește o serie de șase episoade pe 
tema importanței reciclării. 

Campanie de reciclare de la Zuzu
Zuzu, brandul de lapte nr. 1 din România, cheamă 
la acțiune pentru o natură curată și sănătoasă. 
Campania pentru reciclare „Fii acționar Zuzu și ac-
ționează pentru natură!” are în centru ambalajul de 
carton Tetra Pak pentru lapte. „Atunci când cumpă-
răm lapte în ambalaj de carton Tetra Pak, cutia de 
lapte devine proprietatea noastră. Iar dacă vrem să 
fim acționari pentru natură trebuie să ne asigurăm 
că, după golire, ambalajul ajunge în containerul 
galben și nu poluează natura. Trebuie să urmăm 
doar câțiva pași simpli: clătim cutia, o pliem, 
atașăm capacul la loc și o aruncăm întotdeauna în 

containerul galben”, au precizat reprezentanții companiei. Aceste ambala-
je nu conțin doar carton, au și straturi de plastic și aluminiu ca să poată 
sigila produsul lichid în interior și să-l protejeze. Astfel, aceste ambalaje 
de carton pentru lichide ajung la stația de sortare și apoi la fabrica de 
reciclare a hârtiei, unde cartonul este extras și refolosit. 






