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Eu cred în puterea trans-
parenței și a încrederii 
acordate fiecărui membru 
din echipă. Și mai cred că 
„being more human” va fi un 
gamechanger pentru  
businessuri pe termen lung.

Alina Dragomir
Editor in Chief

Latura umană a 
businessului

Am trecut de primele șase 
luni ale lui 2022 și bilanțul 
arată complet diferit față 
de estimările de la începutul 
anului. Conflictul militar 

de lângă granița României, provocările 
continue pe lanțul de aprovizionare, criza 
materiilor prime, dar și inflația au ridicat 
multiple obstacole tuturor jucătorilor. De 
altfel, prin comparație cu anul precedent, 
pare că întreaga industrie este în expecta-
tivă. Investițiile sunt mai puține, lansările 
de produse pierd teren în defavoarea 
campaniilor promoționale și estimările 
sunt tot mai greu de făcut. 
Și dacă toate acestea nu erau suficiente, 
nevoia de personal se înscrie și ea pe 
lista provocărilor. Potrivit datelor eJobs 
România, retailul și industria alimentară 
se numără printre domeniile în care s-a 
resimțit cel mai mult nevoia de perso-
nal în primele șase luni ale acestui an. 
Situația este dificilă și nu se întrezăresc 
mari speranțe nici pentru perioada urmă-
toare mai ales dacă avem în vedere faptul 
că așteptările angajaților s-au schimbat 
odată cu pandemia. Echilibrul dintre viața 
profesională și cea persoanală cântă-
rește tot mai mult, valorile și modul în 
care companiile acționează par a avea o 
importanță tot mai mare, iar libertatea de 
învățare și experimentare par a fi la loc de 
cinste în momentul în care vorbim despre 
retenția angajaților. 
Care e totuși cheia succesului pentru a 
putea forma o echipă performantă, care 
să fie un ambasador de brand pentru bu-
siness? Eu cred în puterea transparenței 
și a încrederii acordate fiecărui membru 
din echipă. Și cred că, prin comparație cu 
anii pre-criză, empatia și orientarea către 
nevoile echipei pot face diferența. Într-un 
interviu recent, un manager care activează 
într-una dintre companiile gigant din piața 
FMCG îmi spunea că dincolo de tehnolo-
gie, viitorul pieței în care activăm este și 
despre a fi mai umani, mai orientați către 
echipele noastre. Și da, cred că „being 
more human” va fi un gamechanger pen-
tru businessuri pe termen lung ç

Editorial







8  |  Iulie 2022

Actualitate

Coca-Cola HBC România, investiție de 
peste 8 mil. euro în fabrica din Ploiești

Livrările Sezamo 
România, în teste

Auchan România 
lansează serviciul 
Scan&Go

Ana-Maria Pâslaru predă ștafeta  
la conducerea Unilever SCE

Metro România reia expansiunea după 11 ani

Coca-Cola HBC România a planifi-
cat o investiție strategică la nivel 
de grup, respectiv instalarea unui 
echipament de decontaminare fulgi 
PET în fabrica din Ploiești. Totalul in-
vestiției depășește 8 milioane euro, 
din care ajutorul de stat este de 3,5 
milioane euro.
Investiția vine în contextul în care îm-
buteliatorul și-a luat angajamentul de 
a reduce emisiile până la zero net, până în 2040. Instalarea noii 
linii era deja planificată de companie, dar existența unei facili-
tăți oferite de statul român a accelerat planurile de achiziționare 
a echipamentelor. Prin instalarea liniei de decontaminare fulgi 
PET, compania va stimula reciclarea unei cantități considerabile 
de deșeuri de ambalaje, care primesc o nouă viață, devenind 
materie primă, reintegrate în circuitul de producție.

Programat pentru lansare în 
primăvara acestui an, super-
marketul online Sezamo, parte a 
grupului european Rohlik, a intrat 
pe ultima sută de metri înainte de 
lansarea publică și dă start livră-
rilor pentru un segment restrâns 
de consumatori. Serviciul va fi 
în scurt timp accesibil la scară 
largă. Odată cu această lansa-
re, Sezamo intră în competiție 
directă cu Freshful, supermarket 
online lansat de eMAG în toamna 
anului trecut.
Oferta de bază include peste 
8.000 de produse, de două ori mai 
mare decât a unui supermarket 
tradițional.

Auchan Retail România conti-
nuă procesul de digitalizare a 
magazinelor proprii și introduce 
Scan&Go, un serviciu de self-
scan pentru clienți, disponibil 
prin aplicația mobilă Auchan app. 
Proiectul debutează cu o etapă 
pilot implementată în hypermar-
ketul Auchan Drumul Taberei, 
urmând ca, treptat, să fie disponi-
bil în întreaga rețea de hypermar-
keturi, iar pe termen lung, inclusiv 
în magazinele de proximitate 
MyAuchan. 
Astfel, începând din această lună, 
membrii MyClub Auchan își pot 
folosi propriile smartphone-uri 
pentru a scana singuri orice 
produs din magazin pe măsură ce 
le adaugă în coșul de cumpără-
turi, reducând astfel considerabil 
timpul petrecut la casa de marcat. 
Clienții pot scana codul de bare 
de pe orice produs din magazin. 

Andrew Kennedy, în prezent General 
Manager al businessului Unilever 
din Europa de Sud-Est, va coordona, 
începând cu 1 iulie 2022, și busi-
nessul Unilever din Europa Centrală 
și de Sud. 
Andrew Kennedy preia coordona-
rea businessului local Unilever de 
la Ana-Maria Pâslaru, care a fost 
numită Home Care Chief Marketing 
Officer & Customer Strategy and 
Planning în Europa, Australia & 
Noua Zeelandă (ANZ), Orientul 
Mijlociu, Turcia și Rusia (METR).
Andrew Kennedy s-a alăturat echipei 
Unilever în urmă cu 25 de ani și a 
ocupat de-a lungul timpului funcții 
de conducere pe 3 continente, de 

la Global Strategy Officer pentru 
Unilever în Marea Britanie, la Vice 
President of Customer Development 
în Thailanda, Africa de Sud și China. 
Din 2020 Andrew Kennedy coor-
donează businessul Unilever din 
sud-estul Europei, iar începând cu 
luna iulie, Andrew va coordona și  
businessul din regiunea din  
sud-centrul Europei, într-un dublu rol.

Metro România reia investițiile în expansiune după 11 ani și anunță re-
locarea magazinului Metro Punct din Buzău și transformarea acestuia în 
format clasic.
Noul magazin se află localizat pe strada Transilvaniei, nr. 441A, la 500 de 
metri distanță de fostul centru Metro Punct din localitate, pe care retailerul 
l-a închis, și are un spațiu de aproximativ 3.800 de metri pătrați și o sorti-
mentație de 6.300 de produse. Spațiul comercial este aproximativ cu 45% 
mai mare comparativ cu fostul magazin Punct din proximitate - 3.800 de 
metri pătrați versus 2.600 de metri pătrați. De asemenea, spațiul de depozi-
tare este mai mare, în timp ce birourile și spațiile administrative au alocate 
o suprafață mai mică, de 25%.
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Știri interne

Glovo anunță un nou General 
Manager în România

Kaufland a investit 203 mil. 
euro în anul financiar 2021

Glovo, una dintre cele mai importante platforme on-
line care intermediază livrările rapide de produse, îl 
numește pe Iustinian Belghir noul General Manager 
în România și deschide în București biroul regional 
pentru Europa de Sud-Est, cel mai mare din regiune, 
în proiectul U•Center, situat în zona Tineretului.
Din această poziție, Iustinian va supraveghea ope-
rațiunile ce privesc dezvoltarea Glovo din România, 
o continuare firească a eforturilor companiei de a fi 
aproape de utilizatorii Glovo prin oferirea celui mai 
bun serviciu de pe piață, dar și prin adăugarea de 
noi parteneri și produse pentru a răspunde tutu-
ror nevoilor. Totodată, Iustinian va gestiona buna 
desfășurare a proiectelor strategice care vizează 
creșterea businessului, optimizarea proceselor 
și creșterea productivității și va fi responsabil cu 
dezvoltarea serviciilor ce oferă valoare adăugată 
utilizatorilor Glovo. Iustinian Belghir face parte din 
echipa Glovo din anul 2020, unde a început ca Head 
of Commercial pe Europa de Sud-Est, iar în cei peste 
18 ani de experiență profesională a condus pro-
iecte de mare anvergură, ajutând la consolidarea 
brandurilor pentru care a lucrat, din poziții precum 
Managing Partner sau Commercial Director.

Kaufland a investit în România 203 milioane euro 
pe parcursul anului trecut, în termeni de CAPEX, 
mai precis, pentru achiziționarea sau modernizarea 
activelor fixe. Totodată, retailerul își consolidează 
poziția în topul companiilor din România după cifra 
de afaceri și rămâne unul dintre cei mai mari anga-
jatori privați, potrivit studiului de impact  
socio-economic al companiei, aferent anului finan-
ciar 2021, realizat de compania KPMG. Cifra de afa-
ceri raportată de retailer a a ajuns la 2,88 miliarde 
euro în anul financiar 2021 (martie 2021 – februarie 
2022), perioadă în care Kaufland a avut o contribuție 
totală de 2 miliarde euro (valoare adăugată brută) 
în economia locală, ceea ce reprezintă aproxima-
tiv 1% din PIB al României. Retailerul continuă să 
susțină parteneriatele cu producători locali, astfel 
că, în 2021, compania a colaborat cu peste 2.500 de 
furnizori din România. Kaufland derulează programe 
de sprijin pentru aceștia, iar anul trecut 80% dintre 
cheltuielile totale cu furnizorii au fost alocate par-
tenerilor locali, depășind valoarea de 2,1 miliarde de 
euro. Totodată, 68 de cenți din fiecare euro cheltuit 
la casele de marcat Kaufland merg direct către 
afaceri din România.



10  |  Iulie 2022

Actualitate

www.revistaprogresiv.ro

Cele mai citite știri Exclusiv online Next events

ç Metro România reia expansi-
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cel mai mare birou din regiune.

Ce amenzi a dat Consiliul  
Concurenței anul trecut

Consiliul Concurenței a aplicat 
anul trecut amenzi în valoare 
totală de 407 milioane lei (82,73 
milioane euro), valoare care 
situează anul 2021 pe locul 3 în 
clasamentul amenzilor totale 
aplicate de autoritate.

21 
sept.

Interactiv Transilvania
Locația: Târgu Mureș
www.progresivinteractiv.ro

JTI România, vânzări de peste 
1,4 mld. euro anul trecut

Kaufland România numește 
un nou Administrator și 
Director General Adjunct

Andreea Cioromela a preluat începând cu luna iunie 
2022 rolul de Administrator al Kaufland România, 
după ce în luna martie a acestui an a fost pro-
movată ca Director General Adjunct al companiei, 
fiind responsabilă cu conducerea departamentului 
Imobiliare. Andreea face parte din echipa Kaufland 
România din august 2019, având o experiență de 
peste 16 ani în cadrul grupului Schwarz, în dome-
nii precum expansiune, vânzări, logistică și supply 
chain. Din noua poziție, Andreea va gestiona unul 
dintre cele mai mari bugete ale comerțului modern 
din România și va coordona o echipă de aproxi-
mativ 200 de colegi. Noul administrator, director 
general adjunct și totodată membru al board-
ului executiv de conducere și-a început cariera la 
Kaufland România în cadrul Biroului de Expansiune 
București, unde, pe parcursul celor 2 ani de activita-
te, a realizat și implementat cu succes strategia de 
dezvoltare a companiei. Doar în anul financiar 2021, 
Kaufland România a alocat aproximativ 375 mil. euro 
proiectelor de expansiune, dezvoltare imobiliară și 
modernizări, pentru 10 magazine nou deschise și 15 
locații deja existente și reamenajate în țară, gene-
rând astfel peste 1.000 de noi locuri de muncă. În 7 
magazine s-au montat inclusiv instalații fotovoltaice 
în urma unei investiții de peste 1,5 mil. euro.

Afacerile JTI în 2021, cumulate pentru cele două en-
tități care își desfășoară activitatea în România - JTI 
Trading și JTI Manufacturing - depășesc 7 miliarde lei 
(peste 1,4 miliarde euro). Suma totală include acciza 
și este în creștere cu circa 12% față de 2020.
Pe lângă accize, JTI a mai virat la buget și TVA, plus 
alte taxe si contribuții, reprezentând în total 80% 
din cifra de afaceri, și anume circa 5,6 miliarde lei, 
cu peste 14% mai mult față de anul precedent.
Profitul celor două entități JTI în 2021 este de peste 
825 milioane lei, în creștere cu circa 13% comparativ 
cu 2020.
JTI a investit până acum peste 250 milioane de euro 
pe piața locală.

Bringo, 5 milioane de comenzi 
în cei 5 ani de la lansare
Platforma Bringo a atins pragul de 5 milioane de 
comenzi, peste 10 milioane de accesări și 750.000 de 
mesaje lăsate în aplicație de utilizatori cu indicații 
despre cum să fie alese produsele, de la lansarea 
din 2017.
Carrefour și Bringo au în plan extinderea servi-
ciului în toate orașele mari din România, după un 
început de an marcat de introducerea opțiunii de 
livrare rapidă în 15 noi orașe: Bacău, Craiova, Arad, 
Ploiești, Galați, Brăila, Botoșani, Piatra Neamț, 
Oradea, Pitești, Sibiu, Târgu Mureș, Baia Mare, Buzău 
și Râmnicu Vâlcea. „Coșul Bringo este format în pro-
porție de peste 50% din produse proaspete precum 
măcelărie, pește, fructe și legume, brutărie, lapte și 
ouă, un motiv de bucurie să fim alegerea clienților 
când vine vorba, mai ales, de produsele fresh”, a 
spus Ioana Ilie Dobre, Director General Bringo.

24  
nov. 

Progresiv Hub
Locația: București
www.progresivhub.ro

20  
oct. 

Trade Round Table
Locația: București
www.trt.ro
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După un 2020 marcat de creșteri impor-
tante pentru piața de retail, 2021 a adus 
o temperare a cererii, creșterile fiind mai 
modeste pentru marile lanțuri de retail. 
Cu toate acestea, cu o singură excepție, 

toți cei 11 retaileri cu acționariat străin activi pe piață, au 
fost pe plus anul trecut la capitolul vânzări, comparativ 
cu anul anterior, potrivit datelor raportate la Ministerul 
de Finanțe. Cea mai mare rată de creștere, de 25%, a fost 
înregistrată de rețeaua dm drogerie markt, care a depă-
șit anul trecut pragul de afaceri de 500 de milioane de 
lei. Topul creșterilor este completat de Metro (+19%), Lidl 
(+16%), Auchan și Penny, ambele rețele bifând un plus 
de 14% față de anul anterior. Ce a susținut însă evoluția? 
Expansiunea pare a fi o sursă sigură de creștere, însă și 

investițiile în online sau încercarea de a răspunde cât 
mai bine nevoilor cumpărătorilor par să dea roade. 
În cazul Metro vorbim despre un avans susținut de 
extinderea rețelei LaDoiPași. Concret, anul trecut, 
retailerul a raportat o cifră de afaceri de 7,28 de mili-
arde de lei și a încheiat cu o rețea de 30 de magazine 
cash&carry și 1.699 de unități LaDoiPași, bifând un 
plus de 345 de magazine noi pe formatul de proximi-
tate. Proximitatea a fost pe lista de priorități și pentru 
Auchan, retailerul apăsând pedala expansiunii pe for-
matul MyAuchan. În plus, și online-ul a avut un cuvânt 
de spus în ecuația de creștere. Astfel, dacă la finalul 
lui 2021 ajunsese la 125 de locații, în online, de la lan-
sarea de acum câțiva ani, compania și-a dublat cifrele, 
fie direct, fie prin parteneri. „Toate acestea au dus la 

Avans modest și profit în scădere în 
2021 pentru marile rețele de retail

7,2 miliarde de lei - acesta a fost plusul din contul marilor lanțuri de retail în 2021, o sumă o 
sumă deloc de neglijat dacă nu luăm în calcul faptul că în 2021 avansul fusese cu mai bine de un 
miliard de lei mai mare. Situația nu este mai roz nici dacă vorbim despre profitabilitate, Carre-
four, Rewe și Selgros fiind singurii retaileri care și-au majorat profitul net. De Alina Dragomir. 

Actualitate
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o creștere double digit a cifrei de afaceri, dar și la un 
an profitabil”, spunea Ionuț Ardeleanu într-un interviu 
acordat la începutul acestui an. 
Dacă ne referim la Lidl, cu o cifră de afaceri de 14,87 
de miliarde de lei, discounterul german își păstrea-
ză poziția de lider de piață și în 2021, surclasând 
Kaufland, care anul trecut a trecut pe poziția a doua în 
clasamentul celor mai mari jucători din piața locală de 
retail. De altfel, rezultatele raportate de Lidl și Penny 
nu sunt deloc surprinzătoare, canalul de discount 
câștigând cei mai mulți cumpărători în 2021, potrivit 
datelor de retail audit. „2021 a fost un an al cifrelor 
rotunde, am depășit pentru prima oară pragul de 
afaceri de un miliard de euro, am depășit borna de 
300 de magazine și am ajuns la patru centre logistice”, 
declara Daniel Gross, CEO Penny România, la momen-
tul anunțării rezultatelor financiare. Astfel, cu un plus 
de 14% la nivelul cifrei de afaceri, România își adju-
decă pentru al șaptelea an consecutiv cea mai bună 
performanță la nivel de grup. 

Un singur jucător pe minus

Dacă ne uităm la ceilalți jucători, vorbim despre creș-
teri de o singură cifră. Astfel, Kaufland a înregistrat o 
cifră de afaceri de 13,96 de miliarde de lei, marcând un 
avans de 9% față de anul precedent. Un avans în linie 
cu media creșterii celor mai mari rețele a fost raportat 
și de Profi. În cazul retailerului deținut de fondul de in-
vestiții Mid Europa Partners, o contribuție importantă 
la avansul vânzărilor de 8% l-au avut magazinele nou 
deschise și remodelate care au bifat o creștere de 16%. 
Anul trecut, retailerul a pus pe harta expansiunii 173 de 
magazine noi și a remodelat 75 dintre cele deja exis-
tente, ajungând la finalul anului la un număr total de 
peste 1.560 de magazine, dintre care 162 în noul format 
Profi. Totodată, retailerul a crescut constant numărul 
magazinelor agent Profi, program care stimulează an-
treprenoriatul încredințând unor agenți administrarea 
unor magazine Profi integrate.
Cu toate acestea, Profi nu a reușit să surclaseze 
retailerul francez Carrefour care operează pe piața 
locală cu patru companii – Carrefour România, Artima, 
Columbus și Supeco Investment. Retailerul francez a 
încheiat anul 2021 cu o cifră de afaceri cumulată de 
13,10 miliarde de lei, în creștere cu circa 3% față de 
anul precedent. Rezultatul îi asigură din nou un loc pe 
podium, fiind plasat la o distanță de 3,6 miliarde 
de lei față de Profi, retailer care ocupă poziția a patra 
în clasament. Dacă privim însă situația defalcat, 
hypermarketurile, operate prin compania Carrefour 
România, generează cele mai mari vânzări în total 
business, respectiv 9,39 de miliarde de lei. Anul trecut 
compania a raportat un plus de 4% versus 2020. 
Cel mai mare avans a fost însă raportat de Supeco 
Investment, respectiv +10%. Astfel, operatorul magazi-
nelor Supeco a ajuns la o cifră de afaceri de 623 de 

milioane de lei. Cât despre celelalte companii, 2021 a 
adus o ușoară creștere pentru Artima (+1%) și o scă-
dere de 3% pentru Columbus. 
Lista jucătorilor „pe plus” este completată de Mega 
Image și Selgros, ambele rețele majorându-și afacerile 
în 2021 cu 3% față de anul precedent. Dacă în cazul 
Mega Image vorbim despre încetinirea ritmului de 
creștere față de anul precendent, în 2020 versus 2019 
avansul fiind de 8,5%, în cazul Selgros avansul a fost 
peste nivelul din 2020 (+3% versus 1%). Și dacă până 
acum am vorbit despre evoluții pozitive, trebuie men-
ționat faptul că singurul retailer care a înregistrat o 
scădere a vânzărilor anul trecut față de 2020 este cora. 
Astfel, retailerul franco-belgian a marcat un declin de 
5% față de 2020, până la 1,54 de miliarde de lei. 

Discounterii și magazinele cash&carry, 
campioni la capitolul creștere

Dacă ne raportăm la cum arată clasamentul marilor 
rețele de retail în 2021, acesta rămâne neschimbat 
prin comparație cu anul 2020. Astfel, poziția de lider 
rămâne ocupată de discounterul german Lidl care are 
un avans de 900 de milioane de lei în fața Kaufland. 
Pe poziția a treia se află francezii de la Carrefour, în 
timp ce locul al patrulea este ocupat de Profi, cu o 
cifră de afaceri de 9,5 miliarde de lei. La o diferență de 
aproape 2 miliarde de lei, poziția a cincea în topul celor 
mai mari retaileri prezenți pe piața din România este 
revendicată de Mega Image. 
Cum arată anul 2021 din perspectiva evoluțiilor pe 
canale de vânzare? Operatorii din zona canalului de 
discount și cel cash&carry au mușcat cel mai mult din 
piață, raportând creșteri peste media pieței. Astfel, în 
dreptul discounterilor avansul mediul raportat la nivel 
de cifră de afaceri a fost de 15%, în timp ce pentru 
canalul cash&carry, creșterea a fost de 13%. 
Pentru celelalte canale e mai greu să avem o perspec-
tivă clară în contextul în care Auchan, care activează 
atât în canalul de hypermarket, cât și în zona de super-
market și proximitate, operează cu o singură companie. 

Profituri în scădere 

Dacă la capitolul cifră de afaceri bilanțul anului trecut 
este pe plus, nu același lucru putem spune și des-
pre profit. De altfel, per total, cei mai mari 11 jucători 
din piața locală de retail au bifat un profit de 2,28 
de miliarde de lei, în scădere față de anul precedent, 
când profitul cumulat s-a ridicat la 2,71 de miliarde 
de lei. Campioni la capitolul creștere a profitului sunt 
Carrefour și Penny, care au bifat un plus de 51%, re-
spectiv 45%. În cazul Carrefour vorbim despre un rezul-
tat cumulat al celor patru companii cu care operează 
în România. La o privire detaliată, Carrefour România – 
compania care operează hypermarketurile Carrefour, a 
raportat un avans al profitului net de 40%, Columbus a 

Subiectul lunii
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că Profi este capabil să genereze valoare în mod orga-
nic, nu doar să țină pasul cu vânzările, chiar dacă nici 
această misiune nu a fost ușoară”, a declarat Andrei 
Bica, Directorul Financiar al rețelei de magazine Profi.

Provocarea creșterilor calitative

Dincolo de cifre, merită menționat faptul că asistăm 
la o consolidare constantă a pieței. Primii trei jucători 
din piață - Lidl, Kaufland și Carrefour – generează 
aproximativ 50% din vânzările totale raportate de IKA. 
Concret, vorbim despre o cifră de afaceri cumulată de 
41,98 de miliarde de lei dintr-un total de 84,05  
miliarde de lei. 
În plus, nu trebuie să uităm faptul că, deși vorbim 
despre cel de-al doilea an de pandemie, am asistat la 
un ritm al expansiunii mai alert decât în 2020, dublat de 
un interes tot mai mare în digitalizare și e-commerce. 
2021 a venit la pachet și cu niște mutări interesante, 
printre care putem aminti lansarea conceptului cora 
Urban sau preluarea celui mai mare francizat Carrefour 
de către Profi. Intrarea în zona de proximitate pentru 
cora a venit la pachet cu restrângerea businessului 
pe segmentul de hypermarket, retailerul închizând în 
luna mai a anului trecut hypermarketul din Baia Mare, 
decizie care a avut cu siguranță impact în evoluția cifrei 
de afaceri. ç

revenit pe profit, bifând un rezultat net de 5,7 milioane 
de lei, Supeco și-a diminuat pierderile de la 15,66 de 
milioane de lei la 14,11 milioane de lei, în timp ce Artima 
și-a majorat pierderile cu 41%.
La polul opus, cea mai mare scădere a profitului net 
a fost înregistrată de Mega Image, urmat de Metro și 
Auchan România. Mega Image și-a diminuat profitul cu 
32%, până la pragul de 107,70 milioane de lei, în timp ce 
Metro și Auchan au raportat un declin de 16% al rezul-
tatului net, până la 65,28 de milioane de lei, respectiv 
85,27 de milioane de lei. 
Cât despre jucătorii care au raportat pierderi, vorbim 
despre cora și Profi. În cazul cora, pierderile de 42,92 
de milioane de lei vin după un 2020 în care profitul net 
se ridicase la 4,79 de milioane de lei. Cât despre Profi, 
potrivit datelor raportate la Ministerul de Finanțe, com-
pania și-a majorat pierderile de la 124,32 de milioane de 
lei la 130,77 de milioane de lei. Cu toate acestea, retai-
lerul a ținut să puncteze faptul că rezultatul net nu este 
relevant în cazul Profi, întrucât dezvoltarea permanentă 
a rețelei presupune cheltuieli cu amortizările în creș-
tere constantă și dobânzi pentru creditele contractate 
pentru a susține dezvoltarea. „Dacă la acestea adău-
găm și amortizarea goodwill, o caracteristică a conta-
bilității românești, ajungem la EBITDA 2021 în sumă de 
423 milioane lei, cu 12% mai mare decât în 2020. Așadar, 
avansul EBITDA este superior celui din vânzări, arătând 

TOPUL REȚELELOR INTERNAȚIONALE DE RETAIL

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

2021 2020 Dinamică 2021 2020 Dinamică 2021 2020

1 Lidl 14.876,98 12.862,96 16% 737,41 756,37 -3% 318 288

2 Kaufland 13.967,22 12.835,83 9% 887,00 970,38 -9% 147 138

3 Carrefour* 13.103,79 12.694,86 3% 293,51 194,57 51% 365 399

4 Profi 9.523,45 8.837,06 8% pierdere 130,77 pierdere 124,32 +5% 1562 1.404

5 Mega Image 7.467,35 7.226,92 3% 107,70 159,49 -32% 919 851

7 Metro 7.282,86 6.120,18 19% 65,28 77,44 -16% 30 30

6 Auchan 6.332,74 5.553,28 14% 85,27 101,01 -16% 174 69

9 Rewe 5.395,01 4.731,20 14% 123,06 85,00 45% 301 272

8 Selgros 3.984,18 3.869,92 3% 66,31 62,34 6% 23 23

10 Cora 1.548,86 1.626,04 -5% pierdere 42,92 4,79 a trecut pe pierdere 13 11

11 dm drogerie 
markt 569,12 454,36 25% 12,09 pierdere 3,02 a trecut pe profit 120 114

TOTAL 84.051,60 76.812,67 9% 2.203,98 2.644,09 3.972 3.599

* rezultatul reprezintă cifra de afaceri cumulată pentru cele patru companii cu care Carrefour operează pe piața locală
Sursa: ministerul de finanțe

Subiectul lunii



    revistaprogresiv.ro |  15



16  |  Iulie 2022

Parteneri

Schimbarea este singura 
constantă a pieței de retail, iar 
mișcările din ultima perioadă 
reconfirmă acest lucru. În noul 
peisaj, regulile succesului au 
fost schimbate radical, iar 
retailerii care vor să intre în 
liga câștigătorilor necesită 
un model de business agil și 
inovator, care să răspundă 
cât mai bine nevoilor actuale 
pentru că în centrul strategiei 
de viitor ar trebui să se 
regăsească cumpărătorul. 
Acesta a fost unul dintre 
insighturile relevante cu care 
a venit cea de-a XVI-a ediție a 
Interactiv, care a avut loc la Iași. 

9 iunie 2022 Hotel Internațional Iași
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Cu o populație de 3,3 milioane de consumatori, regiunea Nord-Est are o cotă de piață valorică 
de 13,5% din totalul pieței de retail. În termeni de creștere, în perioada aprilie 2021-martie 2022 
vorbim despre un avans de 12,9% față de aceeași perioadă a anului precedent, foarte aproape 
de media țării. „Consumatorul în 2022 este mai precaut, pune accent pe prospețimea produselor, 
vrea să găsească rapid ce are nevoie, este mai conștient de prețuri, iar promoțiile influențează 
mai mult alegerea magazinului”, a explicat Daniela Popescu. În ceea ce privește viitorul, „ne 
așteptăm ca inflația să se mențină ridicată cel puțin până la jumătatea anului. Majoritatea 
consumatorilor vor fi precauți în privința cheltuielilor și vor căuta cele mai bune oferte de preț. 
Totodată, marca privată este în creștere în alegerea consumatorului”, a completat aceasta.

„2022 – Cele mai importante trenduri din FMCG în regiunea Moldovei” 

Daniela POPESCU | Retail Vertical Leader NielsenIQ România

Imaginea creată companiei joacă un rol cheie în drumul spre succes. „Procesul de branding 
îl facem atunci când suntem pregătiți și sfatul meu ar fi să vă implicați oamenii și angajații 
în acest proces. Dacă angajatul înțelege cine este brandul vostru, se va comporta ca 
atare. Angajatul loial generează clienți loiali și de aici vin rezultatele. Brandingul în cazul 
comerțului independent are deja un mare avantaj: proximitatea. Însă proximitatea trebuie 
să fie atractivă”, a explicat Dochița Zenoveiov. Asta pentru că toți clienții văd de la cum 
arată magazinul, la cum arată raftul, la cum îi ajută vânzătoarea. Iar percepția se formează 
la nivel de detalii. „Brandingul începe cu voi, dar se termină cu vânzătoarea. Și sfatul meu 
este să vă branduiți voi înainte să vă branduiască alții”, a punctat Dochița Zenoveiov.

„Valoarea brandingului în ecuația de creștere a businessurilor locale” 

Dochița ZENOVEIOV | Brand Innovator Inoveo Consultants

„Toți IKA se bat în prețuri, dar retailul independent nu poate participa în această competiție 
pentru că, în mintea shopperilor, el este asociat din start cu prețurile mari”, și-a început 
Adrian Păculea discursul. Chiar dacă retailerii independenți nu au aceeași putere de 
negociere ca marile rețele internaționale, există totuși un punct comun între cei doi: 
promoțiile. „Promoțiile brandurilor sunt extrem de numeroase. Dar senzația mea este că 
retailerii tradiționali tratează aceste promoții naționale cu reticență. Cred că feedbackul 
dumneavoastră ca retailer trebuie să ajungă mai puternic la agenți, la oamenii de la trade 
marketing pentru a reuși să facem campanii cu sens. Tratați promoțiile brandurilor mai mult 
ca pe oportunitate și mai puțin ca pe un lucru care vă încurcă”, a punctat Adrian Păculea.

Promoțiile furnizorilor: câștig sau pierdere pentru retailerii independenți?

Adrian PĂCULEA | Director Executiv BTL&Marketing Services Mercury360
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„Relația de parteneriat este de maximă importanță în contextul actual. Și factorul uman 
e extrem de important în tot ce înseamnă parteneriat. Cu divizia de import, încheiem 
parteneriate cu producătorii care au produse noi și a devenit un trend: «Hai la MCA să 
vedem ce mai e nou»”, a completat Maria Cruceru. În cadrul rețelei sunt testate permanent 
produse noi pentru că sortimentația este foarte importantă și este mereu adaptată 
în funcție de feedbackul clienților. „Dacă ne gândim la toți clienții pe care îi dorim din 
proximitate, relația cu localnicii este foarte importantă. Și chiar dacă TT scade de la an la 
an, în același timp sunt și retaileri care devin mai puternici”, a adăugat Maria Cruceru. 

Maria CRUCERU | Director Comercial MCA Comercial

Retail talks

Pentru Paco Supermarket, consolidarea și extinderea în vadul deja consacrat reprezintă 
prioritatea numărul 1 dacă vorbim despre viitorul apropiat. „Am avut oportunitatea să ieșim 
din județ cu un magazin și am considerat că pierdem teren și ne destabilizăm. Ne focusăm 
pe Vrancea și pe ocuparea tuturor spațiilor disponibile și cu vad comercial. Trebuie să fim 
conștienți că orice loc neocupat de noi va fi ocupat de concurență mai devreme sau mai 
târziu”, a declarat Feliciu Paraschiv, proprietarul Paco Supermarkets. Iar pentru a duce 
businessul la următorul nivel, extinderea nu poate fi realizată fără parteneriate strategice, 
în care se întâlnesc interesele comune. 

Feliciu PARASCHIV | Proprietarul Paco Supermarkets

Retail talks

Viitorul apropiat este sub semnul întrebării inflația, fiind piatră de încercare pentru 
businessurile locale. „Viitorul apropiat va fi greu pentru toată lumea, indiferent că vorbim 
de retailul modern sau tradițional. Cred că următoarele 6-9 luni vor fi foarte dificile. Dacă 
lucrurile revin la normal, probabil că vom vedea o revenire în a doua jumătate a anului 2023”, 
a explicat Claudiu Georgescu. „Nu trebuie să inventezi apa caldă. Retailul tradițional trebuie să 
se adapteze având în minte imaginea modelelor de business moderne, cu un model adaptabil 
nevoilor și specificului. Cred într-un model de mini-supermarket care să împărtășească 
experiența consumatorului modern”, a declarat Country Managerul dr Gerard România.

Claudiu GEORGESCU | Country Manager dr Gerard România

Retail talks

Mai bine de 80% din businessul Simba Invest se desfășoară în retailul independent, bazat 
atât pe parteneriate de lungă durată, dar și pe noi contracte cu firme care abia acum au decis 
să testeze piața locală de retail. „În condițiile ultimilor trei ani, în care tendința consumului 
s-a mutat mult în online, au apărut și jucători autohtoni care încearcă să mențină comerțul 
tradițional într-o formă cât mai modernă”, a explicat Cătălin Tarcău. În ceea ce privește 
viitorul, „noi susținem mult retailul tradițional - vizite, suplimentarea bugetelor de lucru -, 
ne adaptăm și suntem în permanentă monitorizare a cererilor din partea lor, încercăm să îi 
susținem și să avem un parteneriat cât mai de succes”, a adăugat Cătălin Tarcău.

Cătălin TARCĂU | Director Operațional Simba Invest

Retail talks
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„Locul cel mai bun pentru lansarea inovațiilor rămâne retailul. Consumatorii își doresc 
interacțiune cu produsul”, a declarat Polixenia Iordăchescu în încheierea Interactiv 
Moldova. Totodată, consumatorii se îndreaptă tot mai multe spre produse locale, realizate 
în proximitate și care sunt mult mai ușor de listat în retailul independent decât în marile 
rețele internaționale. „Brandurile locale devin din ce în ce mai relevante. În anumite 
categorii, precum cele de bază, aceste produse sunt esențiale. În retailul modern, totul 
costă și campaniile naționale sunt mai greu de făcut. Ce nu fac alții, faceți voi și veți atrage 
clienți noi. Cum au făcut retailerii independenți din alte țări pentru a avea putere mare de 
negociere? Au înființat cooperative. Și sunt acum țări unde acestea au o cotă de piață mai 
mare decât modern trade-ul”, a concluzionat Polixenia Iordăchescu.

Viziune și oportunități în businessurile locale

Polixenia IORDĂCHESCU | General Manager Marco Polo CEE

Workshop: Tactici pentru gestionarea sortimentației
„Sortimentația este instrumentul care asigură concomitent poziționarea retailerului ca 
format de magazin, profilul de clienți căruia se adresează, structura coșului de cumpărături, 
performanța financiară, diferențierea față de competiție, loializarea consumatorilor, 
imaginea brandului, elementul cheie în negocierea contractelor și parteneriatelor cu 
furnizorii”, spune Cătălina Aldea. Cum ar trebui să arate startegia retailerilor în contextul în 
care nevoile consumatorilor sunt în continuă schimbare? „Dumneavoastră aveți avantajul 
proximității, așa că e absolut necesar să vă analizați foarte bine portofoliul de clienți, astfel 
încât să identificați adevăratele lor nevoi și să adaptați listările în funcție de feedbackul 
acestora”, concluzionează Cătălina Aldea.

Cătălina ALDEA | Managing Partner & Retail Consultant Aldea Consulting

Workshop: Tactici pentru gestionarea sortimentației
În România, 5,5 milioane de femei utilizează produse de colorare a părului, spune Monica 
Chemente. „Frecvența de vopsire are loc la 3 luni, ceea ce înseamnă că mai e loc de 
creștere. 1,7 milioane de femei din România folosesc Loncolor, ceea ce înseamnă că 
avem o datorie de a ne implica activ în această categorie”. Pentru Loncolor, comerțul 
tradițional este destul de important și reprezintă 39% din vânzări. De ce ar trebui să 
acorde retailerii o atenție mai mare categoriei de vopsea în magazin? „Pentru că este 
generatoare de trafic, achiziția este făcută de femei - decidenții cumpărăturilor -, iar 
categoria oferă o loialitate mare, dacă acestea găsesc nuanța”, a explicat reprezentanta 
Papillon Laboratoires Cosmetiques.

Monica CHEMENTE | Sales & Trade Marketing Manager TT  
Papillon Laboratoires Cosmetiques
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Următoarea ediție: INTERACTIV TRANSILVANIA, 21 septembrie, Târgu Mureș.

Vrei să vezi mai multe fotografii? 
Intră pe facebook.com/ProgressiveMagazine.
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ActualitateInterviul lunii

Transfer de business și focus pe 
exporturile de alternative vegetale, 
pariul Verdino Green Foods

După trei ani în care companiile fondate de antreprenorul român Raul 
Ciurtin au dezvoltat alternative vegetale la produsele din carne sau 
pește, 2022 aduce o nouă direcție de business, prin transferul unor 
branduri ale Prefera Foods către Verdino Green Foods. Miza Verdino 
Green Foods devine astfel dublarea afacerilor pentru 2022, până la zece 
milioane de euro, și creșterea exporturilor până la 80% din business în 
următorii ani, după cum a explicat Raul Ciurtin, fondatorul celor două 
companii. De Andra Imbrea Palade.
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Cum au fost primele luni ale anului pentru 
companiile Prefera Foods și Verdino?
În urmă cu trei ani am început să dezvoltăm prin 
Verdino alternative vegane la produsele din carne 
pentru că este o categorie cu perspective, care credem 
că va crește foarte mult în perioada următoare, dar 
și pe termen lung. În condițiile în care resursele sunt 
limitate, iar comportamentul consumatorului este în 
continuă schimbare, industria alimentară se dezvoltă 
de ceva vreme în această direcție, a produselor alter-
native care să înlocuiască laptele, carnea sau peștele. 
După trei ani de Verdino, mi-am dat seama că ar trebui 
să căutăm să facem același tip de produse și în cadrul 
Prefera Foods. Începând cu anul trecut, am dezvoltat 
o linie nouă de producție în cadrul acestei companii, 
cu brandurile Unfished pe partea de pește și Green 
Course pe partea de mâncare gătită. Această nouă linie 
de business din Prefera se va transfera către compania 
Verdino Green Foods în perioada următoare. Prefera 
Foods trece astfel printr-un proces de restructurare, își 
va „sparge” businessul în două: produsele tradiționale, 
adică brandurile de conserve consacrate la nivel de 
piață, precum Capricii și Delicii sau De Azi, și produsele 
plant-based. În perioada următoare ar trebui să finali-
zăm acest transfer de business dinspre Prefera Foods 
către Verdino Green Foods. 

Ce se întâmplă cu portofoliul Prefera în 
contextul focusului asupra Verdino?  
Pregătiți noi lansări?
Anul trecut am avut o restructurare de portofoliu din 
care am scos acele produse pe care le-am considerat 
fără valoare sau fără importanță strategică, am păstrat 
doar Capricii și Delicii și brandul De Azi în portofoliul 
Prefera care, pe lângă poziționare, reprezintă și volume 
importante în piață. Anul acesta nu vom dezvolta por-
tofoliul Prefera, îl rulăm fără să vizăm o extindere în 
zona de produse tradiționale. Toate eforturile, cheltu-
ielile și investițiile care au avut loc în Prefera au avut 
legătură cu portofoliile noi care acum sunt transferate 
în Verdino Green Foods. Pe zona de portofolii vegane, 
Verdino este un brand în cadrul companiei Verdino 
Green Foods, care va deține în scurt timp și brandurile 
Unfished și Green Course, care vin din transferul de 
business de la Prefera. Sub brandul Verdino ne pregă-
tim să lansăm o gamă de produse vegetale panetate, 
alternative la pui, cum ar fi nuggets, șnițel, burger 
crocant, fresh, dar și congelate. Credem în potențialul 
categoriei de produse plant-based ready to eat, care 
oferă avantajul unei mese ce necesită un timp scurt de 
preparare. Prin preluarea brandului Unfished, con-
solidăm portofoliul de produse vegane în categoria 
de pește din plante și lansăm produse în segmente 
noi de piață, atât în varianta fresh, cât și congelată: 
file de somon, file de pește alb, sashimi pentru sushi, 
batoane și fileuri de pește panetate, toate vegetale. 
Sunt produse inovatoare care oferă o gamă largă de 

aplicații delicioase în bucătarie, ușor de preparat de 
către oricine. Green Course este marca de produse ve-
getale ready to eat sub care am dezvoltat 17 produse în 
subcategoriile: maioneză vegană (simplă și aromatiza-
tă), mâncaruri vegane de-a gata, sosuri pentru paste și 
alternativă vegetală la carne și luncheon meat. Fasole 
cu cârnăciori vegetali, chifteluțe vegetale în sos tomat, 
chifteluțe vegetale în sos curry și crenvurști vegetali 
în sos curry sunt produse gata făcute, după rețete 
locale și internaționale, soluții simple și ușoare de a 
mânca vegan și gustos în același timp. Produsele sunt 
ambalate în conserve sau borcane și se depozitează la 
temperatura ambientală. Noile produse plant-based 
din cadrul Verdino Green Foods vor fi lansate în acest 
an, cele mai multe în Germania, în timp ce în România 
vom lansa doar o parte din ele.

Lansarea limitată în România are de-a face 
cu diferența de consum? Cum ați caracteriza 
comportamentul local? 
Da, din cauza potențialului de consum. În Germania, 
raftul de produse vegane este aproape cât raftul de 
mezeluri din carne. În România, probabil în 5-7 ani se 
va întâmpla același lucru. Evoluția va avea la baza 
scăderea raftului de mezeluri și produse din carne, dar 
și dezvoltarea noastră și apariția altor jucatori care 
vor pune la raft produse similare. Automat, consuma-
torul va avea o ofertă mai variată, va fi mai expus și 
va începe, ușor-ușor, să asimileze. În România este un 
consum accentuat și asociat cu perioada de post, foarte 
sezonier, dar noua generație este mult mai conștientă 
și atentă la problemele de mediu și la grija față de ani-
male. Ei devin principalul nostru client și așteptăm, pe 
măsură ce tinerii cresc și își fac singuri cumpărăturile, 
să crească consumul local pe alte principii decât cele 
de până acum. Noi considerăm clientul nostru principal 
acel consumator care are disponibilitatea, din diverse 
rațiuni, ca o parte din alimentație să fie înlocuită cu 
produse pe bază de proteine din plante. Ne adresăm 
flexitarienilor în mod special. 

Anul trecut Prefera Foods a trecut pe pierdere. 
În lumina acestui transfer de business, cum ați 
traduce performanța financiară a companiei? 
În Prefera anul trecut am crescut zona de cheltuieli de 
dezvoltare de produse noi ale brandurilor Unfished și 
Green Course. Din această cauză am trecut pe pierde-
re pentru că am investit foarte mult, pierderea nu a 
venit din activitatea curentă a portofoliului Prefera. Am 
investit peste 1 milion de euro pe dezvoltarea noilor 
produse și ambalaje. Anul acesta, bugetul de investiții 
este de aproape 2 milioane de euro, consolidat între 
Verdino și Prefera, pe portofoliile noi, care au inclus și 
investiții punctuale ca să punem la punct tehnologia 
de care avem nevoie. Credem foarte mult în această 
categorie și încercăm să creăm oportunități de a merge 
în piață către diverse canale cu aceste produse noi. 

Interviul lunii
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Care sunt cele mai performante canale de 
vânzare și unde plănuiți să vă extindeți cu 
portofoliile noi din Verdino? 
În România deocamdată vindem în retail. Vom începe 
în scurt timp colaborarea cu un distribuitor HoReCa și 
ne propunem să fim în meniurile multor restaurante 
locale. Suntem prezenți doar în retailul modern, comer-
țul tradițional nu are potențial și devine din ce în ce mai 
mic. Suntem prezenți aproape în toate marile rețele de 
retail, putem spune doar că în unele avem un portofoliu 
mai mare, în timp ce în altele unul mai redus. Cât despre 
mediul online, ceea ce facem în acest canal este de a fi 
mai aproape de consumatori, în special de cei vegani și 
flexitarieni, care vor să încerce o gamă mai mare față de 
ceea ce există în retail. Dar nu este un canal pe care să 
îl considerăm strategic. 

Care sunt cele mai achiziționate produse din 
cadrul companiei Verdino?
În prezent, avem în portofoliul Verdino în jur de 60 de 
sortimente, din care cele mai vândute sunt crenvurștii 
vegetali, mortadella vegetală cu fistic, salamul 
vegetal crud-uscat, feta vegetală și cheeseburgerul 
vegetal. Din portofoliul Unfished, conservele de ton 
vegetal PlanTuna natur în apă la 150g, PlanTuna în 
ulei de măsline la 150g și salatele gata de consum, 
California și Mexicana la 240g, sunt cele mai apreciate 
și cu cel mai mare rulaj. 

Ce rezultate financiare v-ați propus pentru 
acest an pentru Verdino Green Foods? 
Rezultatele Verdino sunt în linie cu ce ne-am propus. 
Consolidat, vânzările brandurilor plant-based au 
însumat 5 milioane de euro, iar anul acesta ținta este 
de a ajunge la 10 milioane de euro. Dacă acum doi ani 
această categorie era inexistentă, noi am început să o 
dezvoltăm, anul acesta am lucrat foarte mult pentru a 
o crește, am investit în portofolii noi și sperăm că ală-
turi de portofoliul nou de la Unfished, Verdino Green 
Foods să aducă în continuare inovație pe piață, care 
ulterior să dezvolte și mai mult segmentul.  
Dar cel mai important lucru pentru Verdino Green 
Foods este ambiția de a merge cu produsele și în 
alte țări unde această categorie este foarte puternic 
reprezentată la nivel de consumator. Un focus în mod 
deosebit îl acordăm pieței germane, unde am creat 
o firmă proprie și am început să punem produsele la 
raft. În Germania, această categorie este una foarte 
clar definită, cu rafturi mari, în creștere permanentă, 
și cu un consumator mult mai avizat și mai receptiv în 
a consuma acest tip de produse. 

Cât reprezintă exporturile din totalul 
businessului Verdino și care sunt mizele  
în această direcție? 
Acum reprezintă undeva în jur de 15%. Avem am-
biții mari, dar în funcție de ce vom reuși să facem, 

respectiv de abilitatea de a ne lista în rețelele de re-
tail din Germania, vizăm ca în câțiva ani exporturile, în 
special cele în Germania, să reprezinte peste 80% din 
businessul Verdino Green Foods. Alte țări unde ne ui-
tăm să facem lucruri semnificative începând cu acest 
an sunt Marea Britanie, Elveția și Olanda. Dublarea 
businessului ar veni din extinderea categoriei și intra-
rea pe piețele din Europa, dar acest lucru depinde de 
cât de repede reușim să ne listăm în rețelele străine. 
Vorbim de o muncă și resurse semnificative în spate. 
Doar în ultimii ani, pe portofoliile vegane, am investit 
peste 3 milioane de euro în dezvoltarea produselor 
pe care acum începem să le punem în piață. Trebuie 
să investim în marketing, să le arătăm consumatori-
lor, chiar și restaurantelor sau retailerilor, cum pot fi 
integrate produsele noastre.

Cum s-a tradus dezvoltarea acestei categorii 
în extinderea capacităților de producție? 
Până anul trecut în august, produsele Verdino s-au 
produs în fabrica de la Mediaș, ulterior am mutat 
producția într-o capacitate nouă, în Oiejdea, lângă 
fabrica Prefera Foods. Am finalizat un ciclu de investi-
ții, iar acum suntem pregătiți să susținem o creștere a 
producției pe toate produsele din portofoliul Verdino 
Green Foods. 

Care a fost impactul ultimelor luni în 
aprovizionare și ce estimări aveți privind 
creșterea prețurilor produselor din portofoliu? 
A existat o perturbare foarte puternică la nivel de 
lanțuri de aprovizionare, pe care începem să o simțim, 
ceea ce se traduce prin lipsa unor materii prime sau 
costuri exagerate pentru unele. Importăm materie 
primă din mai multe țări, dar în special din Europa. 
Costurile au crescut, unele materii prime chiar au 
dispărut. Aceste creșteri ale materiilor prime și toate 
provocările ce vor veni în zona de business se vor re-
flecta în creșterea prețurilor produselor. Aici va trebui 
să găsim un balans în a susține în anumite momente 
prețurile pentru ca produsele să devină accesibile 
consumatorilor și să nu creăm o barieră de preț. Fiind 
o categorie la început de drum, unul dintre elemen-
tele importante rămâne prețul. Creșterile vor fi totuși 
la nivel cu piața, discutăm într-un context în care 
absolut tot se scumpește. 

Pe lângă plant-based și consum sustenabil,  
ce alte trenduri vedeți în piața FMCG?
Văd o puternică înclinație a consumatorului către 
zona de ready meals, atât prin partea de delivery, 
care a fost puternic impulsionată de pandemie, cât și 
prin schimbarea de comportament la nivel de retail. 
Mulți consumatori cred că preferă deja să se uite 
înspre mâncarea gata sau ușor de preparat decât să-
și cumpere ingrediente pentru a o pregăti acasă. Aici 
văd o schimbare puternică de comportament. ç
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Sortimentație construită în jurul 
produselor non-food 

Dacă prima locație Top era construită 
pe modelul clasic, în care produsele 
alimentare erau favorizate, ca în orice 
magazin de cartier de altfel, începând 
cu cel de-al doilea magazin, antrepre-
norul a regândit sortimentația și s-a 
concentrat cu precădere către zona 
de produse nealimentare. „La acel 
moment, pe piața din Huși nu intra-
seră încă marile lanțuri de magazine 
și atunci pentru noi a fost ușor să 
alegem zona de non-food pentru că 
pierderile erau mai mici și marjele mai 
mari”, mai spune Cătălin Stoica. 
Astfel, în acest moment pe rafturile 
magazinelor Top sunt disponibile în 
jur de 8.500 de produse, iar sortimen-
tele pentru îngrijirea casei și îngrijire 
personală au o pondere de 85%. „În 
ceea ce privește produsele alimenta-
re, am ales să renunțăm la legume și 
fructe pentru că pierderile erau greu 
de gestionat și ne-am oprit la răcori-
toare, bere, apă, produse de impuls, 
pâine și lactate. Sunt categorii pe care 
nu le poți ignora, însă categoriile trac-
tor în vânzări sunt cele nealimentare”, 
susține proprietarul magazinelor Top. 
Cât de rentabilă este o astfel de 
strategie? „Magazinele noastre au o 
suprafață de vânzare cuprinsă între 
40 și 200 de metri și media zilnică de 
clienți variază între 300 și 450 de cli-
enți, în funcție de locație. Cât despre 

Retailerul care privește 
competiția IKA ca pe o șansă  
de reinventare 

Pe o piață care se contractă de la un an la altul, antreprenorii din spatele magazinelor Top 
au ales să privească cu încredere în potențialul businessului lor și pariază pe extindere. 
Concret, până la finalul acestui an, retailerul va pune o nouă localitate pe harta expansiu-
nii, dar va face și pasul în online. De Alina Dragomir. 

După trei ani în care 
a trecut prin toate 
departamentele în 
magazinele operate 
de tatăl său și și-a dat 

demisia de două ori, Cătălin Stoica 
a ales să-și încerce norocul pe cont 
propriu. După ce tatăl său i-a cedat 
un spațiu comercial a lansat pe piața 
din Huși brandul de magazine Top. 
Dezvoltarea a urmat politica pașilor 
mărunți și antreprenorul mărturiseș-
te chiar că la acel moment nu avea 
un mindset pentru dezvoltare, ci 
parcursul a fost mai degrabă dictat 
de oportunități. „Am deschis prima 
locație în 2010, iar anul următor am 
inaugurat al doilea magazin și ținta 
noastră în materie de profit era să 
putem să substituim alocația copilu-
lui. Apoi au urmat renovări, relocări 
de spații, deschidere și închidere de 

magazin, pentru ca în 2018 să deschi-
dem al treilea magazin”, își amintește 
Cătălin Stoica. 
Cea mai recentă locație a fost inau-
gurată anul trecut și a marcat cumva 
trecerea businessului într-o nouă eta-
pă. „Nu am realizat cât potențial are 
businessul nostru și am fost blocați în 
ideea că este foarte greu să concu-
răm cu marile lanțuri de retail. În 2020 
am contractat o companie de consul-
tanță și ne-a ajutat să înțelegem cât 
de important este să facem afacerea 
să funcționeze ca o rețea. Așa că am 
implementat o centrală de achiziții cu 
un soft central și am regândit concep-
tul de magazin pornind de la catego-
riile care ne generau cele mai bune 
rezultate. Iar magazinul inaugurat 
anul trecut este cel care marchează 
cumva un nou început pentru busi-
nessul Top”, explică antreprenorul. 
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zona de la intrarea în magazin, unde 
am decis să evidențiem produsele 
noi, am creat cornere tematice, totul 
pentru a atrage cumpărătorii”, spune 
Cristina Stoica. 
Și bilanțul primelor șase luni din 
acest an arată că strategia dă roade. 
Astfel, vorbim despre un plus de 18% 
la nivelul cifrei de afaceri și un avans 
de 13% în dreptul profitului. 
În concordanță cu rezultatele sunt și 
investițiile planificate. Retailerul con-
tinuă investițiile în construcția unui 
centru comercial aflat în zona 0 a ora-
șului care va include și un supermar-
ket Top, proiect care se ridică la peste 
600.000 de euro. În plus, retailerul 
lucrează deja la deschiderea primu-
lui magazin în orașul Vaslui, dar și la 
lansarea platformei de e-commerce. 
„Vom asigura vânzare la nivel națio-
nal și în Huși vom face livrări direct. 
În plus, pentru că e tot mai comod 
pentru clienți, includem și opțiunea 
click & collect. Este o investiție care 
completează businessul și de care 
aveam nevoie pentru a acoperi noile 
comportamente de cumpărare”, punc-
tează Cătălin Stoica. 
Cât despre ce se întrevede la orizont 
pentru următoarea perioadă, retaile-
rul spune că, pe lângă locațiile la care 
se lucrează, ar trebui să mai pună pe 
harta expansiunii încă un magazin 
în Vaslui. „În retailul local câștigăto-
rii vor fi cei care vor învăța și se vor 
adapta continuu. Aici este cea mai 
grea muncă din punctul meu de  
vedere, să înveți constant și să-ți  
schimbi vechile credințe din zona 
«asta mergea acum doi ani». Trebuie 
să fim atenți mai mult ca oricând la 
ceea ce vor cu adevărat clienții”, con-
cluzionează Cătălin Stoica. ç

vânzări, având în vedere că sortimen-
tația este construită în jurul produse-
lor nealimentare, bonul variază între 
20-30 de lei și câteva sute de lei”, 
spun proprietarii magazinelor Top. 

Loializarea cu amprentă umană

Dacă la momentul deschiderii primu-
lui magazin Top singurii competitori 
erau alți retaileri mici din Huși, în 
prezent, marile lanțuri de retail își fac 
simțită prezența, în localitate acti-
vând în acest moment un magazin 
Kaufland, o locație Lidl, un Express și 
două magazine Profi. „Cu siguranță 
vor mai fi deschise și alte locații, însă 
acum nu mai considerăm prezența 
IKA o amenințare, ci o șansă ca noi să 
ne reinventăm și să fim tot timpul la 
zi. Cea mai recentă deschidere a fost 
un Kaufland și impactul s-a simțit. 
Am avut, în primă fază, o scădere a 
vânzărilor de circa 20% și asta pentru 
că și ei au o ofertă extinsă pe zona 
de produse non-food. Acum lucrurile 
au revenit la normal”, spune Cristina 
Stoica, co-fondator al rețelei. 
Cum au reacționat cei doi antrepre-
nori și cum au încercat să minimizeze 
impactul în business? „În primul rând 
ne diferențiem prin calitatea angaja-
ților noștri și prin suportul pe care îl 
oferă clienților în magazin. Rolul lor 
este mai mult decât cel de vânză-
tor, ei sunt consultanți din punctul 
nostru de vedere. Și ajută cu plăce-
re fiecare client. În plus, încă de la 
început am ales să mergem pe marje 
de profit mai mici pentru a avea un 
preț de vânzare mai mic. Nu încer-
căm să ducem o bătălie în prețuri, 
însă e un beneficiu pe care vrem să 
îl oferim clienților noștri”, adaugă 
Cătălin Soica. 
Dincolo de diferențierea prin pre-
țuri și calitatea umană a angajaților, 
retailerul plusează și la capitolul 
servicii oferite. „Cel mai mare magazin 
pe care îl deținem are o suprafață de 
vânzare de 200 de metri pătrați, însă 
pentru că este situat cumva la margi-
nea orașului are o parcare proprie de 
800 de metri pătrați și easy box, dar 
și un coffee to go”, mai adaugă acesta. 
Un rol important în strategia de 
loializare îl au și parteneriatele cu 

furnizorii, retailerul având tot timpul 
campanii în magazine, dar și un focus 
pe promoții. „Avem zilnic promoții 
semnalizate, dar și produse care 
beneficiază de un preț foarte mic, pe 
care le încadrăm în categoriile Top și 
Magic și pe care colegii de la casa de 
marcat le recomandă fiecărui client”, 
spune Cristina Stoica. 

Expansiunea, o prioritate  
pentru viitor

Dacă anul 2021 a adus un plus de 
doar 2% la nivelul cifrei de afaceri și 
un profit cu 8% mai mic versus anul 
precedent, pentru anul acesta cei 
doi antreprenori spun că au avut o 
strategie mai clară pentru a reveni 
pe un trend puternic ascendent și se 
așteaptă ca 2022 să fie cel mai bun 
an pentru business. „Anul acesta 
am remodelat cel mai mare magazin 
pe care îl deținem și am încercat să 
regândim sortimentația, dar și layou-
tul. Am pus un accent mai mare pe 
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Horn, afacerea care aduce conceptul de 
charcouterie mai aproape de consumator
După ce în urmă cu opt ani a 
lansat carmangeria Meat 
Concept Store, în decembrie 
anul trecut Răzvan 
Harabagiu a completat 
puzzle-ul businessului său 
cu o nouă piesă. Concret, 
vorbim de Băcănia Horn, 
locul în care preparatele 
tradiționale din carne sunt 
puse în valoare diferit, iar 
consumatorul român învață 
definiția franțuzescului 
„charcouterie”. De Alina Stan.

Dacă în cazul Meat 
Concept Store consu-
matorul poate alege 
dintre specialități de 
vită precum antricotul 

de Argentina, Noua Zeelandă sau 
Uruguai, New York steak-ul de Italia 
sau ceafa de Black Angus, la Horn 
clienții aleg cu predilecție dintr-o 
ofertă variată de preparate tradi-
ționale din carne, realizate într-un 
spațiu special de producție, deținut 
de antreprenor la Vișani, județul Iași. 
„Ni s-a propus să luăm spațiul din 
Șoseaua Nicolina 23, unde deținem 
și o locație Meat Concept Store și 
am vrut să facem un brand nou, să 
ducem preparatele tradiționale din 
carne pe care le facem la un alt nivel. 
Dacă inițial am vrut să ne promovăm 
drept charcouterie, am ales pentru 
moment termenul de băcănie. Este 
un an dificil și cred că oamenii rezo-
nează mai bine cu această denumi-
re”, a povestit Răzvan Harabagiu.
După o lună și jumătate de amenajări 
și o investiție totală de 35.000 de 

euro, Horn își deschidea pe 13 decem-
brie ușile consumatorilor din carti-
erul Nicolina din Iași. Cu un design 
modern, dar în același timp simplu 
și relaxat, cei 50 de mp din cartierul 
ieșean recreează atmosfera unei 
charcouterii franțuzești, incluzând și 
elemente tradiționale. Mai mult, arhi-
tecții din spatele conceptului Horn au 
folosit doar materiale locale, mizând 
pe efectul pe care îl are lemnul în 
combinație cu fierul și sticla. Gama 
de produse este amplasată la vedere, 
consumatorii putându-și alege dintr-o 
sortimentație de 15 produse tradi-
ționale din carne, respectiv dintr-o 
ofertă de 150-200 de SKU-uri printre 
care se numără vinuri, lactate, sosuri, 
zacuscă și salate ambalate, dulce-
țuri și gemuri, cu etichete locale sau 
internaționale.
„Consumatorii nu rezonează cu pro-
dusele ambalate în vid, ei vor să le 
vadă fizic. Prin urmare ne-am gândit 
să începem cu o sortimentație basic, 
să aducem produse făcute de noi 
și afumate în spațiul din Vișani, așa 
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cum se făcea odinioară, cu lemn de 
fag pentru putere calorică, lemn de 
cireș pentru aromă. Ca provocare pot 
aminti faptul că, la început, a fost 
greu să găsim mixul perfect între 
gust și textura produselor, întrucât 
oamenii sunt obișnuiți cu gustul de 
odinioară. Unii preparau carnea cu 
mai multă sare, alții cu mai mult pi-
per”, a explicat antreprenorul.
Tot la capitolul provocări, Răzvan 
vorbește despre pierderile înregis-
trate la începutul afacerii, ca urmare 
a termenului de valabilitate redus al 
produselor. „Fiind un produs în care 
noi nu intervenim absolut deloc, 
termenul de valabilitate este de 14 
zile. În 14 zile dacă nu l-am vândut 
trebuie aruncat. Mai este o provo-
care: noi le facem astăzi și peste o 
săptămână, chiar dacă preparatele au 
termen de 14 zile, se usucă. Produsul 
este în continuare foarte bun, dar 
fără stabilizatori nu mai arată ca la 
început. Problema este că oamenii 
sunt obișnuiți cu gustul de la super-
market, unde se duc, iau un cotlet 
care strălucește și după 10 zile de la 
câtă apă conține”, a mai spus propri-
etarul Horn.
În ceea ce privește preferințele 
clienților, cele mai vândute produse 
sunt cârnații afumați, slănina și ceafa, 
aceștia lăsând în medie 30-40 de lei 
la fiecare achiziție. În primele luni de 
la deschidere, Horn atrăgea zilnic în 
jur de 40 de clienți. „Vrem să extin-
dem oferta de produse, iar următorul 
pas este zona de produse crud-usca-
te. Chiar dacă am început cu prepa-
ratele afumate, consider că generația 
tânără se îndepărtează ușor-ușor 
de zona aceasta. Cred că noul trend 
aparține produselor crud-uscate și 
de aceea am investit într-o cameră 
de maturare, unde procesul durează 
undeva între 30 și 60 de zile. Aici tre-
buie să asigurăm însă continuitatea, 
clienții să găsească permanent la raft 
produsul”, a spus Răzvan.

Incertitudine. Dacă inițial estimările 
de business plasau Horn la un nivel 
al vânzărilor de 730.000 de lei pentru 
primul an de funcționare, în prezent 
proprietarul băcăniei vorbește despre 
recuperarea decalajului în al doilea 

an de la deschidere. „Ne-am gândit 
să avem o medie de vânzări de 2.000 
de lei pe zi. Încă nu suntem acolo. 
Din experiența celorlalte magazine, 
durează cam un an și jumătate până 
când locația ajunge pe linia de plutire. 
Nu suntem încă pe break-even. Și 
asta pentru că oamenii sunt panicați 
acum, războiul este în proximitatea 
lor, toată lumea se așteaptă la o criză 
alimentară, se vede deja pe lanțul de 
aprovizionare că sunt probleme. Spre 
exemplu, carcasa de vită, pe care 
anul trecut o cumpăram cu 13,5 lei 
pe kilogram, are acum un preț dublu. 
Puterea de cumpărare s-a diminuat, 
salariile nu au mai crescut”, a  
detaliat Răzvan.
Contextul este completat de inflație 
și fluctuația prețurilor din partea 
furnizorilor. „Au crescut foarte mult 
prețurile. Nu mai avem situații în care 
vine furnizorul și îmi spune că îmi 
blochează prețul acesta timp de trei 
luni. Acum schimbările se produc săp-
tămânal. Dacă ai ratat o săptămână și 
nu ți-ai pus prețul corect, ai pierdut 
marja pe o lună și ai muncit degeaba. 
Autoritățile ba te ajută, ba nu te aju-
tă. Nu se întâmplă nimic”, a completat 
antreprenorul.
Sub acest aspect, proprietarul Horn 
își securizează afacerea fiind foarte 
atent la cheltuieli și pierderi. „Nici nu 
poți să stai cu rafturile goale ca să îți 
permiți să nu mai cumperi produsele 
care nu au o tracțiune. Când omul îți 
intră în magazin și găsește raftul gol, 
nu mai revine”, a mai spus Răzvan.

Expansiunea, on hold. Toată această 
situație a avut efect și asupra pla-
nurilor de expansiune setate inițial. 
Astfel, cele două noi locații Horn care 
urmau să fie inaugurate anul acesta 
în Iași au fost puse pe hold, antrepre-
norul continuând doar dezvoltarea 
în cazul contractelor deja semnate. 
„La Miroslava am semnat contractul 
din martie anul trecut. Nu mai aveam 
cum să dăm înapoi. Una dintre locați-
ile Horn pe care le aveam în plan era 
stradală, într-un cartier nou construit 
în Iași, iar cealaltă era planificată 
pentru un centru comercial. Dacă ar 
fi să aleg, cred că rezonez mai mult 
cu locațiile stradale, cele din mall 

sunt potrivite pentru partea de brand 
awarness, nu pentru a face bani. Noi 
suntem un business de rulaj, e nevoie 
să vinzi mai mult pentru a câștiga. 
Dacă deschizi într-un mall cu cât vinzi 
mai mult, cu atât plătești mai mult”, a 
precizat antreprenorul.
Când vorbește despre Horn, Răzvan 
îl numește „copilul cel mic, dar cu 
potențial să devină copilul cel mare”, 
referindu-se la planurile privind 
francizarea conceptului. „Pentru 
băcănia Horn cred că vom deschide 
francizarea până la finalul anului, 
este un concept care se pretează 
acestui lucru. Vrem să facem asta 
chiar și pentru Meat Concept Store, 
pentru care am terminat în urmă cu o 
lună manualul de operare a franci-
zei. Avem deja cereri pentru acest 
concept din partea unor antreprenori 
din București, Cluj și Constanța. Aș 
recomanda un astfel de business 
și altora, dar nu în actualul context 
de piață. Da, în cazul în care vor să 
dezvolte un business de familie și să 
nu fie stresați, nu anul acesta pentru 
că nu e momentul. Dar salut astfel de 
inițiative și le recomand consumato-
rilor să susțină businessurile locale, 
care vin cu o propunere diferită și 
inedită”, a concluzionat Răzvan. ç



30  |  Iulie 2022

Nu se întâmplă des ca un concept să atingă 
atât de multe aspecte ale vieții moderne, 
dar metaverse are potențialul de a afecta 
multe domenii, inclusiv retail, marketing, 
finanțe și asistența medicală. Totuși, 

aproximativ 60% dintre adulții din SUA au fost de acord 
cu afirmația „Nu înțeleg scopul metaverse”, conform 
unui sondaj din ianuarie 2022 realizat de Protocol și The 
Harris Poll. Aproape la fel de mulți au fost însă de acord 
că metaverse va deveni în curând la fel de popular ca 
platformele tradiționale de social media. Ce reprezintă, 
așadar, metaverse? În termeni simpli, este mai mult o 
idee decât o realitate, un concept care cuprinde expe-
riențe virtuale imersive. Experiențele pot include jocuri 
video, podcasturi, comunități cripto, VR, avatare și multe 
altele. Unele companii văd metaverse ca fiind evolu-
ția internetului sau a smartphone-urilor, dar în loc să 
interacționeze cu tastaturi sau ecrane tactile, utilizatorii 
„intră” în medii interactive, devenind participanți activi 
în spațiul cibernetic.
Este important de înțeles că, deși metaverse pare în 
prezent ceva intangibil, la fel s-a întâmplat în anii ’90 cu 
ceea ce astăzi a devenit indispensabil: internetul. e-com-
merce-ul, în special tranzacționarea pe canalele sociale, 
a devenit o sursă stabilă de venit și a generat o întreagă 
industrie. Așa cum unii retaileri au reușit să „fure” startul 
în online, câștigând un important avantaj competitiv în 
fața altor companii, la fel se va întâmpla și în metaverse. 
Retailerii care înțeleg cum să construiască experiențe și 
să își promoveze comunitatea vor avea un avans. 

Cum arată retailul în metaverse?

Retailul a trecut prin multe schimbări de-a lungul anilor, 
iar nevoia consumatorilor de a avea experiențe perso-
nalizate este din ce în ce mai importantă. Consumatorii 
și companiile caută deopotrivă să aibă mai mult control 
asupra modului în care fac lucrurile, dar în același timp să 
dea dovadă de mai multă creativitate. Astfel, este vizibil 
că un număr tot mai mare de branduri și retaileri vor să fie 
prezenți în metaverse. Dar, în timp ce ideea unei experiențe 
de shopping integrate perfect în mediul digital este extrem 
de atractivă, există încă numeroase minusuri în ceea ce 
privește această integrare. În ciuda buzz-ului creat în jurul 
metaverse, suntem încă în faza inițială a dezvoltării sale, 
iar asta înseamnă că dezvoltatorii de tehnologie se întrec 
pentru a-și defini propriile modele de afaceri în metaverse. 
O componentă de retail există deja pe platformele meta-
verse în curs de dezvoltare, fie că vorbim de avatare digita-
le ieftine la jetoane nefungibile (NFT) unice care pot valora 
zeci de mii de euro. Luând în calcul costul de producție al 
acestor bunuri virtuale, care este în esență zero, beneficiile 
financiare pot fi uriașe. În timp ce zona de fashion oferă 
cele mai evidente cazuri de utilizare, alții explorează noi 
modalități de conectare cu consumatorii online, chiar dacă 
oportunitățile de venituri sunt mai puțin evidente. Este 
cazul brandurilor din FMCG, care experimentează utilizarea 
spațiilor virtuale doar pentru a-și prezenta produsele.
Un lucru care trebuie explicat încă de la început este 
diferența dintre online și metaverse. Dacă primul canal 
reprezintă în multe cazuri o oglindă a modului în care 

Retailul în metaverse
Dacă termenul „metaverse” nu însemna nimic pentru majoritatea dintre noi în urmă cu 
doi sau trei ani, astăzi el face trecerea de la „nice to have” spre „must have” în mai multe 
industrii, una dintre acestea fiind retailul. Care este trecutul, prezentul și viitorul acestui 
concept și cum poate realitatea virtuală să depășească granițele lumii reale?  
De Bogdan Angheluță.

Retail
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retailerii interacționează cu shopperii în mediul fizic, 
metaverse oferă ocazia de a redefini această interacți-
une, de a crea un univers nou, unde posibilitățile sunt 
practic nelimitate. Desigur, în multe privințe metaver-
seul nu este ceva nou; este un mix de tehnologii care 
au fost deja dezvoltate și testate. Multe platforme de 
e-commerce oferă deja unele dintre caracteristicile AR 
și VR care vor face parte din metaversul retail. Diferența 
metaverse este că, în loc să priviți lucrurile pe un ecran, 
pășiți într-o lume întreagă. Acest concept combină prac-
tic toate aceste tehnologii într-un singur loc. Retailul în 
metaverse este o oportunitate unică de a accesa și de 
a vizualiza produse într-un mod care nu era posibil an-
terior. Când îți pui ochelari VR, nu numai că poți vedea 
cum ar arăta camera ta dacă ai cumpăra spre exemplu 
o piesă de mobilă, dar poți efectiv să te așezi în came-
ră și să înțelegi cum se potrivește cu restul lucrurilor. 
Metaverseul permite clienților să experimenteze bunuri 
fizice în lumea virtuală, recreând variante virtuale ale 
curții, casei, mașinii sau corpului lor pentru a obține o 
experiență completă înainte de achiziție.

Ce stimulează interesul pentru metaverse în 
rândul brandurilor și retailerilor?

FOMO (fear of missing out sau teama de a rata) a fost și 
este un factor major care alimentează dorința brandu-
rilor de a fi prezente în metaverse. Și chiar dacă există 
viziuni fundamental diferite asupra modului în care s-ar 
putea materializa acest concept, tot mai multe companii 
au îmbrățișat ideea. Rebrandingul Facebook la Meta în 
octombrie 2021 a declanșat un val de entuziasm, stârnind, 
de asemenea, un puternic interes în rândul brandurilor. 
Potrivit Financial Times, JPMorgan a numit metaverse o 
oportunitate de venituri anuale de un trilion de dolari, 
observând într-un raport recent că aproximativ 54 de 
miliarde de dolari în bunuri virtuale sunt vândute în 
fiecare an, de două ori mai mult decât se cheltuie, spre 
exemplu, pentru cumpărarea albumelor de muzică în 
format fizic. Raportul descrie cum doar o singură par-
celă de teren din Decentraland, un spațiu din meta-
verse, s-a vândut pentru aproape 1 milion de dolari. 
Dezvoltatorul său, Everyrealm, folosește spațiul pentru 
a dezvolta un centru comercial online. Nike a lansat re-
cent Nikeland, unde cumpărătorii care răsfoiesc produ-
sele digitale Nike sunt întâmpinați de o reîncarnare vir-
tuală a starului baschetbalului LeBron James. Chipotle 
și-a lansat propriul „restaurant” unde primii 30.000 de 
vizitatori au primit un voucher pentru un burrito adevă-
rat, în timp ce marca de pantofi Vans a deschis un skate 
park. Iar exemplele pot continua.
Retailerul Carrefour a dezvăluit recent că a susținut 
primele interviuri de angajare în metaverse. Într-un vi-
deoclip postat pe Twitter de Alexandre Bompard, CEO-ul 
Carrefour este văzut adresându-se unei mulțimi de so-
licitanți în prima zi a evenimentului virtual de recrutare. 
Potrivit lui Bompard, retailerul plănuiește să angajeze 

mai mulți analiști de date pentru a se alătura echipei. 
Mai exact, vorbim despre până la 3.000 de specialiști 
până în 2026. Mișcarea Carrefour este un semnal față de 
interesul marilor branduri în a-și face simțită prezen-
ța în lumea virtuală. Trebuie menționat și faptul că în 
februarie retailerul francez a cumpărat un teren virtual 
„de mărimea a 30 de supermarketuri” în jocul video The 
Sandbox, fără a detalia însă planurile de dezvoltare. 

Trenduri vizibile (deja) în metaverse

Pe măsură ce avatarurile devin modalitatea dominantă 
prin care oamenii se reprezintă în metaverse și investiți-
ile în imobiliare virtuale încep să crească, există o cerere 
tot mai mare pentru bunuri digitale, de la îmbrăcăminte 
și accesorii până la lucrări de artă și mobilier, pentru 
a modela un stil și o estetică personală. Atât brandu-
rile consacrate, cât și cele lansate mai recent intervin 
pentru a crea copii digitale ale produselor din lumea 
reală și, în unele cazuri, articole pur virtuale care privesc 
dincolo de ceea ce este posibil în lumea fizică. Pe piața 
locală, un prim semnal a fost dat de Heineken, care a 
profitat de introducerea sortimentului Heineken Silver 
pentru a organiza o lansare în metaverse în luna martie. 
În acest caz, totuși, evenimentul a fost mai degrabă o 
ironie a brandului la adresa mărcilor ce promovează 
produse în spațiul virtual, deși ele sunt, de fapt, mai 
potrivite pentru a fi savurate în viața reală. Bunurile 
digitale oferă o nouă paradigmă nu numai pentru de-
sign, ci și pentru reconsiderarea ideilor despre valoarea 
brandului, lux și fiabilitate. În timp ce aceste articole 
sunt deja vândute pe piețele digitale tradiționale, multe 
companii creează, de asemenea, experiențe creative de 
cumpărături virtuale care oferă noi niveluri de interacți-
une. Această integrare a identităților digitale și a stiluri-
lor de viață prezintă noi oportunități pentru retaileri de 
a implica într-un nou mod clienții existenți.
Pe de altă parte, în efortul de a genera interes față de 
produsele nou lansate sau în ediție limitată, extinzând 
simultan accesul la un public mai larg, companiile repro-
duc experiența de lansare a produselor în lumea virtu-
ală. În cadrul acestor activări, cumpărătorii autentificați 
au posibilitatea de a fi primii care învață și cumpără 
bunuri digitale și fizice exclusive, precum și de a socializa 
cu alți fani, influenți și reprezentanți ai mărcii. Pe lângă 
stimularea vânzărilor, această abordare are avantajul 
suplimentar de a genera un angajament și un interes mai 
mare pentru experiențele de brand în metaverse. 

Ce urmează?

La fel ca în cazul oricărui concept inovator, este greu de 
anticipat cum va evolua metaverse și industria constru-
ită în jurul acestuia. Este însă de așteptat ca investi-
țiile realizate de retaileri în crearea unei prezențe în 
metaverse să crească substanțial, pregătindu-se astfel 
tranziția către o nouă generație de shopperi. ç

Tehnologii în retail
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Logistica este una dintre cele mai importante 
activități dintr-un business e-commerce, dar 
și departamentul care vine cu cele mai mari 
provocări pentru antreprenorii de magazine 
online. Să începem însă cu începutul. Care 

sunt principalele fluxuri dintr-un depozit logistic? 
Primul flux este cel de recepție și anume cum facem 
recepția. Este extrem de important și pot să spun asta 
pentru că de-a lungul experienței mele, am făcut multe 
audituri de depozit și am găsit multe probleme, multe 
ineficiențe și riscuri la fluxul de recepție. Următorul 
flux este cel de put away. Numim put away procesul de 
pus marfă pe raft - paleții de marfă care au venit de la 
furnizor. Fluxul de culegere sau de picking, cum mai este 

cunoscut, se referă la modul în care iei marfa de pe raft. 
Alte trei fluxuri importante dintr-un depozit sunt fluxul 
de împachetare, fluxul de expediere și fluxul de retur. 

Dotări și echipamente pentru spațiul de depozitare

De ce ai nevoie într-un depozit? În primul rând ai nevoie 
de rafturi, atât pentru depozitare, cât și pentru picking. 
La rafturi sunt câteva lucruri de spus legat de înălțimea 
rafturilor. Sunt depozite joase, unde se poate ajunge la 
rafturile de sus cu o scară, nu ai nevoie de echipamente 
speciale. Dar sunt și depozitele standard care sunt de 7-10-
12 m, iar acolo ai nevoie de echipament special, în speță 
de un stivuitor care să te ajute să urci și să cobori paleții.

Logistica în e-commerce și ce trebuie 
să știi despre spațiile de depozitare 
și echipamente

Faptul că segmentul de e-commerce este pe val nu mai este o surpriză, însă, la fel ca în 
retailul fizic, zona de logistică este o componentă importantă în ecuația succesului. De cât 
spațiu de depozitare ai nevoie? Care sunt fluxurile dintr-un depozit? Dar și ce dotări și echi-
pamente sunt necesare pentru un jucător care vrea să facă pasul în online? 

E-commerce corner
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Un alt aspect ce ține de dotările unui spațiu de depo-
zitare este box location, adică locul unde ținem cutii 
cu produse mici. Mai poți avea nevoie și de un flow 
rack, adică un raft gravitațional, acolo unde marfa stă 
înclinată și vine către picker gravitațional (marfa vine 
în cutie, cutia se desface și pickerul ia din cutii, marfa 
intră prin spate și iese prin față). Mergând mai depar-
te, vorbim despre ideea de mezanin. Atunci când ai un 
depozit suficient de înalt și nu poți folosi destul de bine 
înălțimea depozitului, o idee foarte bună e să folosești 
un mezanin, un etaj intermediar – și pentru depozitare, 
dar și pentru procesare.
Într-un depozit mai e nevoie de un stivuitor, transpalet 
și liză, pentru a putea căra paleții prin depozit la nivelul 
solului. Dar și de cărucioare pe niveluri ca să facem 
picking, acestea fiind mai bune decât coșurile de picking 
pentru că alunecă și nu trebuie să cari marfa. Totodată, 
ai nevoie de mese pentru ambalat, pentru picking, în 
funcție de cum îți setezi zona de lucru ai nevoie de mai 
multe tipuri de mese. Opțional, poți avea nevoie și de 
un conveior care să preia o parte din mutarea mărfii și, 
la un nivel foarte avansat, de roboți care să mute marfa 
paletizată sau în cutii. Principalele activități pe care le 
preia sunt:
n Paletul cu un produs se pune pe raft;
n Cutia cu marfă din depozit vine la picker, deci nu mai 
merge pickerul să o ia;
n Cutiile pleacă de la picker spre expediere.
Dacă ai lucrurile foarte bine puse la punct, un sistem de 
automatizare poate să scoată marfa din bax, eventual 
să scaneze și să rotească, iar apoi să îl pună în cutia de 
livrare. Nu în ultimul rând, vei avea nevoie și de scan-
nere, pentru că e foarte greu de lucrat fără, atât pentru 
scanare marfă, cât și cele care direcționează pickerul pe 
locația de unde să preia produsul. Sunt instrumente ex-
trem de folositoare la recepție, la picking și la verificare.

Nivelul de temperatură dintr-un depozit

Un lucru despre care vreau să îți povestesc legat de 
spațiul de depozitare este temperatura. Într-un depozit 
logistic sunt diferite niveluri de temperatură care pot 
fi folosite, în funcție de produsele vândute. Iar primul 
nivel este outdoor, care e mai mult o condiție de depo-
zitare, decât un nivel. Afară pot fi ținute orice produse a 
căror condiție și calitate nu este influențată de condiții-
le meteorologice. 
Următorul nivel este temperatura ambientală. Aici putem 
include toate produsele care trebuie ferite de lumina 
soarelui sau precipitații, dar care pot rezista atât la tem-
peraturi scăzute, cât și la temperaturi mai ridicate. Există 
un prag de temperatură ambientală și pentru produsele 
alimentare, însă aici temperatura nu poate depăși 25 de 
grade Celsius și nici nu poate trece de limita de îngheț.
Ultimele două niveluri de temperatură sunt tot pentru 
produsele alimentare: proaspete și congelate. Produsele 
proaspete sunt făcute să stea la 4 grade Celsius, 

temperatura obișnuită dintr-un frigider, în timp ce pro-
dusele congelate trebuie să stea la -20 grade Celsius. 
Așa cum poate ți-ai dat seama, ultimul nivel de tempe-
ratură este și cel mai greu de atins. Și nu doar tempera-
tura este dificil de atins, dar și condițiile de livrare sunt 
foarte dificile, deoarece lanțul de frig nu poate fi  
deloc întrerupt. 

Ambalaje

Pe finalul acestui articol, aș vrea să îți spun câteva 
cuvinte și despre partea de ambalaje, un aspect extrem 
de important într-un business e-commerce. Prima dată 
avem cutiile, iar aici este o discuție importantă legată 
de dimensiunile cutiei. Inițial, poate crezi că iei o cutie, 
dar apoi îți dai seama că ai nevoie de 2-3 cutii cu dimen-
siuni diferite, în funcție de dimensiunea și numărul de 
produse din comenzi.
Pe lângă dimensiuni, materialul joacă și el un rol esenți-
al. Materialul este de două tipuri, cutii cu 3 straturi sau 
5 straturi, adică cutii mai subțiri sau mai groase. În cazul 
în care vinzi produse mai fragile, cel mai bine e să alegi 
cutiile mai groase, dar și să folosești materiale care să 
absoarbă șocurile. 
Culoarea, chiar dacă pare un detaliu, este unul im-
portant. Avem cutiile în culoarea obișnuită, culoarea 
natur-bej, dar poți opta pentru cutii colorate, deoarece 
personalizează foarte bine experiența clientului și aju-
tă foarte mult la branding. Mai sunt și cutiile speciale, 
adică cele pentru sticle. Aceste cutii sunt formate din 
cutia în sine, cutia interioară, plus un fagure special 
pus înăuntru, astfel încât sticlele să nu se lovească și 
să nu se deterioreze. Mai avem și cutiile de unică folo-
sință sau cele reutilizabile, unde îți sugerez să folosești 
cutii de tipul KLT.
Iar ultimul subiect despre care vreau să îți povestesc 
este legat de măsurile antișoc. Sunt multe variante de 
antișoc, dar acum voi enumera doar trei dintre ele, cele 
mai comune. Așadar, poți folosi folia cu bule care este 
standard, dar este foarte scumpă și este de plastic. Poți 
alege pungile care se umflă și care protejează foarte 
bine, dar sunt tot de plastic sau poți opta pentru o hâr-
tie mai groasă sau un carton tăiat franjuri. 
În încheiere, aș vrea să îți mai spun și care sunt două 
dintre cele mai frecvente greșeli pe care le fac antrepre-
norii e-commerce atunci când vine vorba de spațiul de 
depozitare. Prima este că își dimensionează greșit depo-
zitul, fie prea mic, fie prea mare. Iar cea de-a doua este 
că nu automatizează. Chiar dacă pare foarte dificil, este 
extrem de important să automatizezi când ai peste 100 
de comenzi pe zi, plus că devine mai eficient financiar, 
pentru că reduci costurile operaționale. Acum e rândul 
tău să te gandești cât de bine pregatită este logistica ta 
pentru un business e-commerce? ç

Articol scris de Cosmin Costea,  
Fondator eComMasters și expert e-Commerce.

E-commerce corner
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369,47 lei

Magazinul online operat de retailerul Mega Image a fost cea mai accesibilă platformă online în luna iunie, 
potrivit analizei Shopping Basket care monitorizează lunar prețurile principalelor bunuri de larg consum din 

magazinele online ale jucătorilor internaționali prezenți pe piața locală. Valoarea coșului de cumpărături 
format din 28 de produse de bază disponibile a fost de 340,39 lei, taxa de livrare fiind gratuită iar pentru 
livrările realizate în două ore exista o extra reducere de 20 de lei. Produsele din lista de cumpărături sunt 
SKU lider în segmentul IKA, selectate din top 5 SKU pe categoriile/segmentele vizate, clasamentul fiind 

realizat de compania de research RetailZoom pe universul de magazine monitorizate în 2021.

valoarea celui mai scump coș de 
cumpărături înregistrat de cora.ro pentru 

28 de produse disponibile  
în ziua achiziției

indisponibil în trei din cele patru platforme 
online accesate

1 produs

319,25 lei

valoarea coșului de cumpărături pentru 25 
de produse (disponibile în toate rețelele 

analizate) pe mega-image.ro, cel mai accesibil 
magazin în luna iunie

numărul total al situațiilor de produse 
not available pe platformele online 

monitorizate

5

Shopping basket
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Produs Cantitate auchan.ro carrefour Orhideea 
- bringo cora.ro mega-image.ro

Preţul la care s-a achiziţionat produsul (în lei)
Produse alimentare de marcă
Chef Gourmand 7 semințe 
feliată 700 g 9,15 9,65 9,79 9,74

Făină de grâu Băneasa, categ. 
000, pungă de hârtie 1 kg 5,80 N/A 5,83 5,89

Zahăr Mărgăritar Cristal, 
pungă de hârtie 1 kg 3,05 2,99 2,99 3,19

Mălai Extra Băneasa 1 kg 7,10 6,19 7,12 6,70
Orez Deroni Camolino 1 kg 9,70 8,55 9,57 9,09
Pate Bucegi Porc 120 gr N/A 3,89 4,29 3,93
Lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 
cutie carton 1 l 6,40 7,39 7,45 7,09

Unt de masă Albalact  
65% grăsime 200 g 10,10 10,10 11,74 10,39

Ulei de floarea-soarelui 
Untdelemn de la Bunica, PET 1 l 11,49 11,49 (preț în afara 

promoției 11,79) 11,45 11,79

Apă minerală necarbogazoasă 
Aqua Carpatica, PET 2 l 2,55 (preț în afara 

promoției 3,20) 3,20 3,91 4,49

Băutură răcoritoare  
Coca-Cola, PET 2,5l 6,65 6,65 7,09 6,89

Bere Neumarkt 5,2%  
alcool, PET 0,5 l 2,40 2,40 2,65 2,84

Vin Jidvei Demisec  
Fetească Regală 0,75 l 15,80 14,99 16,66 16,80

Cafea măcinată Jacobs 
Kronung Alintaroma verde 500 g 21,49 21,49 33,25 31,99

Iaurt Danone natural,  
3,5% grăsime 130 g 1,11 1,11 1,19 1,24

Tabletă de ciocolată  
Milka Lapte 100 g 4,42 3,69 4,57 4,06

Telemea de vacă Hochland 350 g 13,80 11,99 13,81 13,99
Cașcaval de Sendviș Delaco 350 g 15,90 16,09 16,27 16,25
Piept de pui dezosat Fragedo kg 32,89 29,90 26,54 35,19
Salam Săsesc Cris-Tim 650 g 27,90 27,90 31,89 N/A
Cereale Lion 
Caramel&Chocolate 500 gr 14,00 12,79 14,06 12,91

Produse nealimentare  
de marcă
Colgate Advanced  
White Charcoal  100 ml 12,50 11,99 8,99 10,29

Săpun solid Dove  
Beauty Cream 100 g 2,85 N/A N/A N/A

Deodorant Dove Original 150 ml 14,47 11,22 17,38 11,89
Șampon Head&Shoulders 
Classic 400 ml 20,75 (preț în afara 

promoției 25,95) 26,49 24,81 27,39

Hârtie igienică Zewa De Luxe 3 
straturi, Piersică sau Mușețel

10 sau 
8+2 role 24,90 25,50 25,50 26,84

Detergent capsule Ariel 
Mountain Spring/ Color3in1 15 buc, 26,14 23,9 (preț în afara 

promoției 28,90) 29,19 21,49

Balsam de rufe Lenor Spring 1,5l N/A 15,90 N/A 11,32 (preț în afara 
promoției 14,15)

Detergent de vase Fairy 
Lemon Activ Foam 450 ml 5,45 4,99 6,39 5,51

Triumf ultra activ degresant 
forte universal 500 ml 11,00 10,99 11,09 11,20

Cost transport 15,00 19,99* 0,00 0,00
TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI - 
fără transport 339,76 345,93 369,47 340,39

TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI -  
cu transport 354,76 365,92 369,47 340,39**

timpul mediu petrecut la 
cumpărături pe platformele 

online în ziua efectuării 
cumpărăturilor

8,5 minute

aflate la promoție  
în ziua achiziției

5 produse

20 iunie 2022

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

* livrare gratuită doar pentru clienții noi;
** 20 de lei reducere pentru livrările realizate în 2 ore.
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cosmetică și cum poate să reducă impactul negativ 
pe care îl au compușii sintetici asupra consumatorilor. 
„Poate e o picătură într-un pahar, dar e diferența pe care 
pot s-o fac eu, cu propriile mele mijloace. Așa că, pentru 
binele nostru, al familiei, în primă instanță, amintin-
du-mi cum făcea mama, am început să fac săpun. Copiii 
au o piele delicată, iar ai mei nu au făcut excepție. Cu 
gândul la primele momente ale copilăriei lor, am reme-
morat mirosul anasonului din ceaiul anticolitic pe care îl 
fierbeam și a mierii cu cătină pe care le-o dădeam când 
erau răciți. Așa s-au născut primele două săpunuri făcute 
de mine: săpunul cu tărâțe de grâu și anason și săpunul 
cu cătină și miere”, spune antreprenoarea. Apoi au urmat 
și alte sortimente: Tea a combinat laptele de capră cu 
uleiuri de floarea soarelui și de măsline, a introdus și 
lavandă sau citrice în procesul de producție până a fost 
mulțumită de rezultat. Când a avut suficientă încrede-
re în produsele sale, a participat la un târg organizat 
la Muzeul Țăranului din Capitală, apoi la încă unul la 
Muzeul Satului. 
„Când am văzut cât sunt de cerute și apreciate, am prins 
curaj. Confirmarea calității a venit când doamna direc-
toare de la Muzeul Satului mi-a comandat săpunuri să 
le ofere în dar Casei Regale. Abia atunci am simțit că s-a 
născut Herbaris”, își amintește Tea.

Herbaris a luat naștere din dorința de a 
lucra cu materii prime vegetale, „blânde 
cu omul și cu mediul”, spune Tea Grosu, 
fondatoarea companiei, care are studii de 
chimie și mediu și se descrie ca fiind „o că-

utătoare constantă a eficacității dovedite”. Inițial, a gân-
dit din postura de mamă nevoile pe care le aveau copiii 
ei și a început să studieze modul în care le poate asigura 
un mediu sănătos, de la alimentație până la produsele 
de îngrijire. Originară din satul Bătrâni, o zonă pitorească 
aflată la 20 de kilometri de orașul Vălenii de Munte din 
Prahova, Tea Grosu a vrut să transforme modul de viață 
într-un business sustenabil și într-o oportunitate de dez-
voltare economică pentru zonă. „Toată învățătura bunici-
lor trebuie aflată, păstrată și valorificată. Așa ne scutim 
de greșeli și ducem tradiția mai departe. Iar în zona din 
care suntem noi, satul Bătrâni - vegheat de două masive 
muntoase, Ciucaș la dreapta și Siriu la stânga, cresc foar-
te multe plante de leac”, spune fondatoarea Herbaris. 

Primii pași în business

Ca să reușească să facă tranziția de la testele de acasă 
spre o producție mai mare, a început să studieze alter-
nativele materiilor prime clasice folosite în industria 

În urmă cu un deceniu, Filofteia și Romeo Grosu și-au făcut loc pe piața 
cosmeticelor și a produselor de îngrijire din România investind la momen-
tul respectiv peste 100.000 de euro. Antreprenorii intrau atunci într-o 
zonă aproape necunoscută publicului local, dar cu un obiectiv clar: dorința 
de a pune beneficiile naturii în interesul consumatorilor. De Simona Popa.

Antreprenoriat

Herbaris, business bazat pe beneficiile 
produselor naturiste
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Antreprenoriat

Diversificarea portofoliului

În timp, portofoliul Herbaris a ajuns să numere peste 
80 de sortimente, dintre care 30 sunt doar tipuri de 
săpunuri solide, toate plecând de la feedbackul pe care 
fondatoarea îl primea la târgurile de profil. Clienții 
întrebau de noutăți, dar cereau totodată produse pentru 
păr, pentru haine, pentru alergii. Așa au apărut în gama 
Herbaris detergenții naturali lichizi și produsele ecologi-
ce de curățare, complet naturale, hipoalergenice și bio-
degradabile, care acoperă toate nevoile unei gospodării. 
„Herbaris pune accent deosebit pe selecția materiilor 
prime ca pas esențial în obținerea unui produs finit de 
calitate. Aprovizionarea cu materii prime se face din di-
verse regiuni geografice ale lumii și mă asigur de fiecare 
dată când avem nevoie de o materie primă nouă că este 
ea la rândul ei ecocertificată”, explică Tea Grosu.
Produsele Herbaris au în compoziție doar materii prime 
de origine vegetală, ingrediente bioactive și extracte 
vegetale cu eficacitate dovedită - având la bază teste 
puternice in vitro, ex vivo și in vivo - pentru îngrijirea 
corporală precum și pentru îngrijirea părului, „cu respect 
pentru mediul înconjurător și cu grijă pentru cei care le 
folosesc”, după cum îi place fondatoarei să spună. Aceste 
produse conțin și un conservant blând, ecocertificat, pe 
baza de argint coloidal care este folosit încă din cele mai 
vechi timpuri în tratarea diferitelor afecțiuni. 
„Până la descoperirea penicilinei, argintul coloidal era 
considerat unul dintre cele mai puternice remedii antiin-
fecțioase. Pe vremuri, argintul era un pion de bază în bu-
cătăriile oamenilor. Înainte de inventarea frigiderului, oa-
menii obișnuiau să pună o monedă de argint în recipientul 
cu lapte drept conservant, deoarece este bine-cunoscut 
faptul că argintul previne dezvoltarea algelor, bacteriilor și 
a altor microorganisme dăunătoare”, explică Tea.
Există o tendință de creștere în rândul consumatorilor 
care caută ingrediente naturale în produsele de îngrijire 
personală și de îngrijire a casei, dar care pun accent în 
același timp și pe sustenabilitatea ambalajelor.
Ca piață de desfacere, producătorul nu a luat niciodată 
retailerii mari în considerare, focusul fiind pe magazine-
le specializate și naturiste. Încă de la începuturile busi-
nessului, Herbaris a colaborat cu rețeaua de magazine 
Naturalia, dar produsele pot fi găsite și în rețeaua Zero 
Waste sau chiar direct pe site-ul producătorului. 
„Încă de când am început producția de detergenți, adică 
la trei ani de la demararea afacerii, am reușit să creăm 
o bază de clienți fideli. Putem să spunem că nu am pier-
dut niciunul dintre ei peste ani. Iar dacă ne referim la 
comenzile medii plasate de aceștia, vorbim de suma de 
250 - 300 de lei pentru o comandă”, spune Tea Grosu.  
Pe lângă detergenți și săpunuri, gama Herbaris include 
și cosmetice naturale, de la balsam de buze, șampon și 
balsam pentru păr, sare de baie sau produse dedicate 
bărbaților cum ar fi săpunul și balsamul pentru ras. 
Cererea de ingrediente naturale pentru cosmetice este 
în creștere constantă, iar schimbările în comportamentul 

și stilul de viață al consumatorilor creează, de aseme-
nea, deschideri pentru ingrediente naturale, ceea ce 
reprezintă o sursă bună de dezvoltare pentru Herbaris. 
„Ne dorim o vizibilitatea mai mare pe piața produselor 
naturale românești. Noi am ales să inserăm pe etichetă, 
pe lângă numele INCI (nume internațional de recunoaș-
tere), numele lor românesc și ceea ce face un produs”, 
explică antreprenoarea. Anual, businessul din satul 
Bătrâni generează o cifră de afaceri de 50 de mii euro, 
dar fabrica permite extinderea producției astfel încât, în 
viitorul apropiat, rulajele Herbaris să fie dublate în acord 
cu cererea tot mai mare venită de la consumatori. 

Planuri de viitor

Pentru a înțelege cât mai bine cum pot fi integrate be-
neficiile naturii într-o serie de produse pentru uz casnic, 
fondatoarea Herbaris a decis să continue studiile și a ter-
minat anul acesta și un master cu specializarea „Produse 
Cosmetice și Farmaceutice” la Facultatea de Chimie 
Aplicată din cadrul Universității Politehnica din București. 
„În ultimii ani, mi-am dat seama că nicio școală sau niciun 
loc de muncă nu te pot dezvolta la cote mari dacă nu ești 
autodidact. Nu este de ajuns să acumulezi cunoștințe, 
dacă nu ești dornic și curios să aprofundezi de unul sin-
gur. În societatea modernă, orice om care își dorește să 
devină specialist într-un domeniu trebuie să fie munci-
tor, chiar și în afara programului. Termeni ca self-driven, 
self-tought sau self-motivated au apărut acum ceva timp 
în CV-ul multor oameni, în special la aceia care sunt buni 
și prosperă într-un anumit domeniu”, spune Tea Grosu.
Totodată, își dorește să obțină certificate ECOLABEL pen-
tru unele din produsele proprii, dar și o certificare Nordic 
Swan - Ecolabel pentru un colaborator de-ai săi, acestea 
însemnând practic recunoașterea la nivel european că 
produsele sunt prietenoase cu mediul. „Prin niște calcule 
laborioase pentru absolut fiecare ingredient în parte se 
dovedește impactul minim sau inexistent asupra ape-
lor, în principal. Suntem singura companie din țară care 
lucrează pentru a obține aceste certificări. Nu ne oprim 
aici, suntem în curs de certificare Cosmos-Ecocert a 
produselor Herbaris pentru a putea demonstra că ceea ce 
spunem și facem, adică această certificare va ajuta clien-
tul să înțeleagă de ce să aleagă cu grijă când este vorba 
de produse cosmetice și detergenți”, adaugă antrepre-
noarea. Tot pe lista planurilor de viitor intră și moder-
nizarea și extinderea spațiilor de producție din fabrica 
de la Bătrâni, dar și crearea unui laborator de testare a 
cosmeticelor pentru mărirea portofoliului de produse. În 
ceea ce privește strategia de marketing, Herbaris pregă-
tește documentația pentru a obține fonduri de la Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. „Feebackul 
pozitiv mă inspiră foarte mult, succesul obținut în afara 
zonei mele de confort și de care invariabil sunt atrasă. 
Așa am observat că urmând calea inspirației, îmi exploa-
tez punctele forte. Mă inspiră întotdeauna lucrurile simple 
și comunicarea cu oamenii”, concluzionează Tea Grosu. ç
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Clean Recycle, un business cu peste 
700 de mari clienți

10 mil. euro
cifra de afaceri 
estimată pentru 
2022

Cum arată datele reciclării 
în România? 

În România se reciclează 
de 4 ori mai puțin față de 
media țărilor europene, 
conform datelor centralizate, 
iar Directiva cadru privind 
gestionarea deșeurilor impune 
statelor membre să atingă 
anumite ținte pentru reciclarea 

acestora: 50% în 2020, 60% 
până în 2030 și 65% până în 
2035 – aceasta în condițiile în 
care România a ratat deja ținta 
de 50% pentru anul 2020. 
Pe de altă parte, Directiva Directiva 
privind gestionarea ambalajelor privind gestionarea ambalajelor 
și deșeurilor de ambalajeși deșeurilor de ambalaje 
impune ca, până în 2022, 60% 
dintre ambalajele puse pe piață 
să fie valorificate, respectiv 

3,8 milioane de euro și 56.000 de tone de ambalaje procesate raportează la jumătatea anului 
2022 Clean Recycle, unul dintre primii 5 cei mai mari jucători pe piața locală de transfer de 
responsabilitate în domeniul ambalajelor (OIREP). 
Până la finalul acestui an, compania estimează o cifră de afaceri de până la 10 milioane de  euro și 
un volum total de peste 170.000 de tone de ambalaje procesate pentru marii generatori de deșeuri 
de pe piață. Printre clienții Clean Recycle se numără companii precum: Metro Cash&Carry România, 
Heineken România, Profi Rom Food, United Romanian Breweries Bereprod sau Auchan.
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să fie reciclate. Din 2023, 
obiectivul global crește la 
65%, iar din 2025 la 70%. 
Acest lucru înseamnă 
că, anual, peste 1 milion 
de tone de deșeuri de 
ambalaje trebuie să ajungă 
la stațiile de reciclare.      
Mai mult, România 
trebuie să reducă până 
în 2035 aproximativ 10% 
cantitatea de deșeuri 
municipale depozitate. 
Românii depozitează în 
prezent 70% din gunoiul 
pe care îl produc, iar media 
europeană este de 24%. 
Conform unei decizii din 
2018, România trebuia să 
închidă toate cele 68 de 
gropi de gunoi, iar la acest 
moment trebuie încă să 
mai închidă 42 de gropi de 
gunoi ilegale. 

„Reciclarea și întreg „Reciclarea și întreg 
ansamblul de ansamblul de 
comportamente eco-comportamente eco-
responsabile sunt relativ responsabile sunt relativ 
noi pentru România. noi pentru România. 
Avem ținte de mediu Avem ținte de mediu 
care cresc gradual, însă care cresc gradual, însă 
pentru ca acestea să fie pentru ca acestea să fie 
atinse trebuie să investim atinse trebuie să investim 
mai mult în componenta mai mult în componenta 
de educație privind de educație privind 
colectarea separată a colectarea separată a 
deșeurilor. Este nevoie deșeurilor. Este nevoie 
ca toți actorii implicați ca toți actorii implicați 
– autorități, companii, – autorități, companii, 
societate civilă – să societate civilă – să 
depună eforturi comune depună eforturi comune 
în această direcție, pentru în această direcție, pentru 
că gesturile mici pe care că gesturile mici pe care 
le facem astăzi au un le facem astăzi au un 
impact major pentru viitor,” impact major pentru viitor,” 
declară Cosmin Monda, 
fondator și CEO, Clean 
Recycle. 

Clean Recycle gestionează Clean Recycle gestionează 
activitatea de transfer de activitatea de transfer de 
responsabilitate pentru un responsabilitate pentru un 
număr de peste 700 de număr de peste 700 de 
companii, care pun anual pe companii, care pun anual pe 
piață zeci de mii de tone de piață zeci de mii de tone de 
ambalaje din sticlă, PET, hârtie, ambalaje din sticlă, PET, hârtie, 
carton și altele. carton și altele. 

În 2021, Clean Recycle În 2021, Clean Recycle 
a asigurat transferul de a asigurat transferul de 
responsabilitate (colectarea, responsabilitate (colectarea, 
reciclarea și raportarea) a reciclarea și raportarea) a 
160.000 de tone de deșeuri 160.000 de tone de deșeuri 
din ambalaje de pe piața din din ambalaje de pe piața din 
România. Majoritatea clienților România. Majoritatea clienților 
companiei provin din domeniul companiei provin din domeniul 
FMCG și retail. FMCG și retail. 

Pentru 2022, compania Pentru 2022, compania 
estimează procesarea unui estimează procesarea unui 
volum de 170.000 de tone de volum de 170.000 de tone de 
ambalaje pentru marii generatori ambalaje pentru marii generatori 
de deșeuri de pe piață. de deșeuri de pe piață. 

„Trebuie să reciclăm mai mult și 
trebuie să încurajăm educația 
eco-responsabilă în România”, 
Cosmin Monda, fondator

Clean Recycle a procesat 
160 de mii de tone de 
ambalaje în 2021

Mai multe despre activitatea companiei: www.cleanrecycle.ro
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Strategii de piață

The Family Butchers Romania, producătorul mezelurilor Reinert, va demara în 
acest an investiții de calibru pentru extinderea capacității de producție, decizie 
care va asigura un teritoriu favorabil de creștere într-un context de business cu 
multe provocări, dinamic și impredictibil. Detalii despre strategia prin care produ-
cătorul urmărește să își atingă indicatorii de performanță până la finalul lui 2022, 
aflăm de la Florența Dobrin, Directorul General al companiei. De Alina Stan.

Cum își alimentează viteza de reacție 
producătorul mezelurilor Reinert  
într-un an greu predictibil

Sunt deja 2 ani de când evoluăm într-un context 
de piață atipic. Cum s-a translatat această 
schimbare – orientarea spre produse sănătoase, 
sigure, de calitate - în strategia The Family 
Butchers și cum v-ați adaptat noului mediu de 
business?
Da, sunt mai bine de doi ani de când ne desfășurăm 
activitatea în contextul pandemic COVID-19, dar pentru 
categoria de preparate din carne nu putem spune că s-a 
modificat radical comportamentul de achiziție, ci mai 
degrabă că a fost și este mai fluctuant și mai imprevizi-
bil decât înainte de 2020. Dacă înainte de pandemie pu-
team să ne bazăm pe predictibilitatea consumatorilor și 
să estimăm perioadele de vârf sezoniere, după debutul 
pandemiei perioadele de vârf au fost corelate cu peri-
oada de lock-down sau cu perioadele în care au circulat 
diverse zvonuri legate de criza de alimente. În cele din 
urmă, la final de an, cantitățile vândute au fost relativ 
liniare cu cele înregistrate în anii anteriori pandemiei.

2021 a venit cu o scădere a cifrei de afaceri a 
companiei, respectiv un profit cu aproape 50% 
mai mic față de 2020. Care sunt motivele pentru 
acest bilanț?
Scăderea celor doi indicatori de performanță nu este co-
relată și nu are același motiv. Cifra de afaceri a scăzut cu 
9% deoarece am redus producția și distribuția de artico-
le low cost, urmând strategia pe termen lung a grupului 
TFB și anume focusul pe producția și distribuția de pre-
parate din carne premium. Scăderea profitului cu 41% se 
datorează cu precădere costurilor operaționale mai mari, 
a căror creștere accelerată din utimii 2 ani este resimțită 
de către toți operatorii economici. Am conștientizat că 
perioada pandemică nu este un moment în care consu-
matorii pot suporta majorări de preț ale alimentelor și 
am decis să întârziem cât se poate acest lucru, având ca 
și consecință diminuarea profitului net.

Cum a arătat primul trimestru din acest an din 
punct de vedere al vânzărilor și ce elemente au 
contribuit la această evoluție?
Din fericire, indicatorii de performanță ai primului trimes-
tru din acest an sunt conform planului, rezultatul fiind 
datorat consumului linear înregistrat în această perioadă. 
Având în vedere răsturnările de situații din piața de ma-
terii prime și de utilități, marea provocare este îndeplini-
rea indicatorilor de performanță până la final de an.

Cum arată planurile de dezvoltare pentru acest 
an și ce buget de investiții ați alocat pentru a le 
susține?
În acest an vom demara extinderea capacității de pro-
ducție, cu un buget de aproximativ zece milioane de euro. 
Estimăm finalizarea proiectului la finele anului 2023.

Prin ce încercați să vă diferențiați în piață și cu 
ce noutăți vă propuneți să veniți în acest an?
Ne diferențiază în primul rând aprecierea consumatori-
lor prin alegerea produselor noastre, alegere ce vine din 
percepția de brand „premium”. Deja am lansat un articol 
nou în piață anul acesta, Reinert Martinel crenvurști din 
carne de pasăre 180g. Mai avem în lucru câteva proiecte 
noi din categoria premium pentru care păstrăm elemen-
tul de noutate ca surpriză. 
The Family Butchers are în permanență o privire de 360 
de grade asupra produselor create și acordă o atenție 
sporită tuturor aspectelor ce țin de produs: ingrediente 
atent selecționate, ambalaje și îmbunătățirea continuă 
a proceselor, pentru a oferi calitatea premium și gustul 
unic cu care ne-am obișnuit consumatorii. Legat de 
ambalaje, trebuie să menționez aici cel mai nou proiect 
pe care îl lansăm pe piață chiar în această vară: „Reinert 
packaging rebranding”, care face parte din misiunea de 
sustenabilitate a grupului TFB.
Produsele noastre beneficiază acum de o nouă imagine 
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la raft, definită în primul rând de ambalaje sustenabile 
și de un design modern, minimalist. Mai exact, pentru 
noile noastre ambalaje utilizăm cu 20%, respectiv 67% 
mai puțin plastic comparativ cu variantele de ambalaj 
utilizate anterior. Prin această inițiativă estimăm că vom 
economisi cel puțin echivalentul a aproximativ 900.000 
de caserole noi într-un an.

Ce poziție ocupă Reinert în piața de mezeluri și 
cum vedeți evoluția pieței?
TFB Romania se regăsește în Top 10 producători de pre-
parate din carne procesată, ce activează în comerțul 
modern, și urcă în top 5 dacă ne raportăm la categoria 
de mezeluri crud-uscate, categorie ce ne definește. 
În ceea ce privește evoluția pieței, aceasta va înregis-
tra clar un trend pozitiv din punct de vedere valoric, 
estimez însă că va exista și o ușoară creștere la nivel 
cantitativ, comparativ cu anul anterior, deși este un an 
în care presiunea este extrem de mare atât pentru pro-
ducători, cât și pentru consumatori, deopotrivă. Inflația 
a atins deja un nivel istoric în luna mai a anului curent 
și, din păcate, estimăm că va continua să crească în 
perioada următoare.
Cum arată distribuția vânzărilor pe canale de 
retail și cum vă adaptați strategia pentru retailul 
modern comparativ cu retailul tradițional? Ce 

canal prezintă cel mai mare potențial de creștere 
pentru Reinert?
TFB Romania distribuie preparatele sale doar în retailul 
modern, care prezintă un potențial în creștere expo-
nențială în defavoarea retailului tradițional. Nu avem în 
strategia de viitor penetrarea retailului tradițional.

Ce potențial vedeți pentru canalul online  
în categorie?
Consider că are un potențial marcant în viitor. Într-un ori-
zont de maxim zece ani, comerțul online pe categoria de 
„fresh” va deține o cotă semnificativă din cifra de afaceri.

Cum ați descrie anul 2022 și de unde credeți că 
vor veni cele mai mari oportunități de creștere? 
Dar cele mai mari amenințări?
Un an cu multe provocări, un an dinamic, ce va sta sub 
semnul adaptabilității, al reacțiilor rapide și eficienței. Cu 
toate că este un an greu predictibil și nu putem estima 
exact care vor fi rezultatele cu care se va încheia, rămâ-
nem optimiști și considerăm că există oportunități de 
creștere chiar și în acest context. Vedem oportunități de 
creștere atât pentru brandurile noastre consacrate Reinert 
și Reinert Martinel, cât și în sectorul de marcă privată, sec-
tor pentru care există cerere în creștere de la an la an.
Cele mai mari provocări aș spune că vin din instabilita-
tea din piața materiilor prime și a utilităților. Criza din 
piața cărnii, a energiei și a ambalajelor, sunt alte provo-
cări cărora trebuie să le facem față anul acesta.

Cum arată strategia pe termen mediu și ce 
investiții ați alocat în dezvoltare după 2022? 
Ne dorim să oferim ce este mai bun consumatorilor noș-
tri, astfel că vom continua să investim în extinderea și 
eficientizarea portofoliului de produse, dar și în găsirea 
de soluții sustenabile pentru ambalajele utilizate. Apoi, 
așa cum am menționat anterior, ne propunem să extin-
dem capacitatea de producție pentru fabrica noastră 
de la Feldioara, Brașov – un proiect ambițios, mai ales 
în contextual actual, pentru care avem alocat un buget 
de zece milioane de euro. Prin această investiție ne 
propunem să dublăm capacitatea de producție pentru 
preparatele din carne premium deoarece cererea pentru 
acest segment este în creștere, în fiecare an. ç

Strategii de piață

Am conștientizat că perioada 
pandemică nu este un moment 
în care consumatorii pot suporta 
majorări de preț ale alimentelor și 
am decis să întârziem cât se poate 
acest lucru, având ca și consecință 
diminuarea profitului net. 
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Produsele „made in România”,  
o carte câștigătoare pentru 
Carrefour România 
Orientarea consumatorilor 
către produsele locale este un 
trend de necontestat pe piața 
locală, iar Carrefour România 
se numără printre retailerii 
care au transformat această 
orientare într-un pilon strate-
gic de creștere. Recent, com-
pania a semnat un parteneriat 
cu două cooperative noi, iar 
planurile nu se opresc aici. 

Business case

locală reprezintă un pilon strategic și 
se bazează pe angajamentul asu-
mat la nivel global prin programul 
Act for Food, care pe piața locală 
a luat forma unor proiecte precum 
Creștem România Bio, Deschidem 
Vinul Românesc, cât și forma unor 
parteneriate cu producătorii locali, 
independenți și asociați în coopera-
tive. „Acestora li se adaugă și par-
teneriatele pentru mărcile noastre 
proprii românești, precum La Piața 
Carrefour, Filiera Calității sau proas-
păt lansata Grădina Noastră, care 
include toate parteneriatele noastre 
cu cooperativele. Anual ne-am lărgit 
cercul de producători români cu care 
colaborăm în toate categoriile de 
produse, cu accent pe articolele fresh 
(fructe, legume, carne). În prezent, 

Ultimii doi ani au accentu-
at preferința consuma-
torilor pentru produse 
românești până în 
punctul în care sursa se 

numără printre criteriile de top luate 
în considerare în decizia de cumpă-
rare. „Consumatorii din toate piețele 
europene manifestă o preferință 
pentru produsele locale și România 
nu face excepție. Consumatorii sunt 
mai conștienți de impactul obiece-
iurilor lor de consum asupra eco-
nomiei și a mediului, iar localizarea 
răspunde din start acestor interese. 
Local înseamnă un lanț de aprovizi-
onare mai scurt, precum și un sprijin 
concret pentru fermierii români”, 
susține Julien Munch, CEO Carrefour 
România. Pentru Carrefour, amprenta 
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preluării integrale a produselor de 
către Carrefour, contribuind în același 
timp la asigurarea ciclicității culturilor 
și la combaterea risipei. 
„Am încredere deplină în succesul 
acestor cooperative și cred că va 
continua să fie un model sustena-
bil, cu o contribuție semnificativă în 
propriul nostru model de business. 
Trebuie să sprijinim agricultorii și 
spiritul lor antreprenorial și vom lua 
lecțiile învățate din colaborările cu 
cooperativele pentru a ne extinde și 
mai mult amprenta locală. Ca francez, 
pot confirma succesul acestei forme 
de asociere în țara mea natală, des-
pre care îndrăznesc să spun că face 
parte din propria noastră cultură. Am 
citit recent un studiu potrivit căru-
ia, în 2019, cooperativele franceze 
reprezentau 25% din cifra de afaceri a 
primelor 100 de cooperative din lume. 
Cooperativele reprezintă esența unei 
cooperări de succes și intenționăm să 
păstrăm și să cultivăm acest spirit în 
parteneriatele noastre cu fermierii, 
sprijinind asocierea dintre aceștia, 
pentru a le susține creșterea rapidă 
și pentru a le permite să acceseze noi 
fonduri și oportunități”, subliniază 
Julien Munch. 
Cât despre condițiile pe care trebuie 
să le îndeplinească furnizorii, acestea 
nu țin de cantitatea pe care aceștia 
o pot produce, ci mai degrabă de ca-
litate - de la ambalare și fișa tehnică 
până la cerințele legale. „În toate 
relațiile cu furnizorii noștri punem 
accentul pe planificarea producției, 
acesta fiind un aspect important, cu 
atât mai mult atunci când vorbim des-
pre produse de sezon. Împreună cu 
furnizorii noștri, ne asumăm diferite 
cantități pentru diferite produse, în 
funcție de nevoile pe care le avem în 
cursul anului și de comportamentul 
consumatorului. Este un demers care 
vine și în beneficiul fermierilor care 
se asigură că nu rămân cu cantități 
mari de produse necumpărate”, mai 
spune CEO-ul Carrefour România. 

Statusul actual

Dacă vorbim despre provocări, sta-
rea actuală a sectorului agricol din 
România ocupă, de departe, prima 

avem aproximativ 1.300 de producă-
tori români, din care peste jumătate 
livrează unui număr redus de maga-
zine Carrefour din vecinătatea lor”, 
mai punctează executivul Carrefour 
România. 
Astfel, având în vedere această 
abordare, în prezent 50% din cifra de 
afaceri a produselor alimentare în 
Carrefour România este generată de 
produse românești, procent care nu 
ține cont de brandurile internaționale 
care au fabrici în România. 

Cooperativele, o soluție viabilă 
pentru a încuraja consumul local 

O soluție pentru dezvoltarea sec-
torului agricol din România, dar și o 
formulă pentru facilitarea colaborării 
dintre retailerii moderni și fermieri 
o reprezintă cooperativele. „Suntem 
primul retailer din România care a 
pus pe picioare un astfel de proiect, 
de o asemenea anvergură, cu bene-
ficii reale pentru sectorul agricol din 
România. Am fondat prima cooperati-
vă agricolă în 2017, în Vărăști, județul 
Giurgiu, urmată în 2021 de Grădinile 
Noastre din Zarand, în județul Arad, 
oferind un exemplu industriei și par-
ticipând activ la crearea unui nou mo-
del de lucru împreună cu producătorii 
autohtoni. Acum facem un pas în față 
și deschidem, sub umbrela comună 
Grădina Noastră, alte două coope-
rative – Însurăței, în județul Brăila, 
pentru pepeni verzi și Brezoaele, în 
județul Dâmbovița, pentru cartofi și 
varză”, explică Julien Munch. 
Ce a însemnat pentru Carrefour 
această abordare și cum s-a tradus în 

cifre? De la înființarea Vărăști, coope-
rativa s-a aflat constant pe un trend 
ascendent: de la 3.500 de tone de 
producție în primul an a ajuns la pes-
te 7.000 de tone în 2021, iar în cei 5 ani 
de colaborare Vărăști a furnizat pen-
tru Carrefour peste 30.000 de tone de 
fructe și legume proaspete. „În 2021, 
când Zarand s-a alăturat în ultimele 
luni ale anului, am ajuns la aproape 
8.000 de tone de produse de la cele 
două cooperative, distribuite la nivel 
național din depozitele noastre cen-
trale. Acest tip de colaborare asigură 
stabilitatea stocurilor în magazine, în 
timp ce planificarea și calitatea sunt 
controlate. În plus, avem producători 
ultra-locali care livrează cantități mici 
la nivel regional sau doar în câteva 
magazine, care susțin cel mai bine 
angajamentul nostru față de prospe-
țime”, spune executivul francez. 

Beneficiile modelului  
de cooperativă

Modelul de cooperativă aduce bene-
ficii atât pentru retailer, cât și pentru 
fermieri. Dacă vorbim strict despre 
Carrefour, pentru retailer beneficiul 
derivă din garanția de a oferi ro-
mânilor produse locale românești, 
cultivate în condiții optime pentru o 
calitate superioară, pe tot parcursul 
anului, în timp ce pentru fermieri 
beneficiul se traduce prin garanția 

„Cred în agricultură și puterea 
României pentru a oferi legume 
și fructe calitative. Fac parte din 
generația tânără de fermieri și 
privesc această activitate ca pe 
un business, care îmi permite să 
duc mai departe tradiția familiei 
cu mijloace noi. Cooperativa e 
o astfel de cale și mă bucur să 
avem Carrefour ca partener.”

Laurențiu Costea, membru 
fondator Cooperativa 
Însurăței

„Vin dintr-o familie de 
legumicultori, așa că înțeleg 
valoarea unui parteneriat bun. 
La Cooperativa Zarand suntem 
specializați în gama de verdeață, 
cum e salata verde, pătrunjelul, 
mărarul, ceapa și usturoiul verzi, 
dar creștem și vinete, ardei, 
castraveți, morcovi și mere. 
Creștem legumele natural, cu 
mare grijă și sprijin din partea 
inginerilor agronomi, astfel 
încât să reducem cât mai mult 
tratamentele chimice. Găsiți 
munca noastră pe rafturile 
a 11 hypermarketuri și 67 
de supermarketuri din zona 
centrală și de vest a țării.”

Paul Piper, membru 
Cooperativa Zarand
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Business case

programul Creștem România Bio – fie 
cele deja certificate, fie cele aflate 
sub eticheta «în conversie la agri-
cultura ecologică» – vedem că piața 
produselor bio proaspete are un 
potențial de creștere semnificativ. 
Oferta bio reprezintă deja unul dintre 
cei mai importanți diferențiatori pen-
tru noi, astfel încât extinderea ei este 
firească”, precizează executivul.
În plus, retailerul extinde anual por-
tofoliul de fermieri. „Dacă ne uităm 
la Vărăști, am crescut portofoliul 
fermierilor noștri anual, sărind de la 
doar patru familii membre în 2017 la 
peste 140 în prezent. Când vine vorba 
de portofoliul nostru de producători 
ultra-locali, care livrează direct din 
portbagaj către o mână de magazine 
Carrefour din jurul lor, anul acesta ne 
propunem să-l creștem cu cel puțin 
60 de noi furnizori. Avem o structură 
unică, capabilă să gestioneze acest 
lanț extrem de scurt, de la producător 
până la raftul magazinului, bazân-
du-ne foarte mult pe echipa noastră 
formată din 10 buyeri regionali”, spu-
ne reprezentantul Carrefour.

Un pariu câștigător

Este această strategie de orienta-
re către local o carte câștigătoare? 
Pentru Carrefour, răspunsul este „cu 
siguranță, da”. „Nu este doar o opinie 
contextuală, ci este bazată pe un 
cumul de factori care fac localizarea 
esențială pentru strategia noastră. În 
primul rând, componenta alimentară 
reprezintă un motiv suficient pen-
tru a prioritiza comunitatea în care 
activăm. Face parte din ADN-ul nostru 
să promovăm produse sănătoase 
și să educăm oamenii spre tranziția 
alimentară și alegerile locale. 
În plus, localul ne ajută să facem 
alegeri mai ecologice, prin reducerea 
costurilor de transport și a impac-
tului direct, limităm distanța dintre 
producător și consumator cu un lanț 
de aprovizionare redus și ne sprijinim 
misiunea de a oferi produse proas-
pete. Acest lucru se traduce și prin 
măsuri anti-risipă alimentară și sprijin 
oferit comunității de afaceri formată 
din producători și fermieri locali”, 
concluzionează Julien Munch. ç

poziție. „Din cauza lipsei de resurse 
și investiții, ne limităm la sezonul 
natural pentru produse proaspete. 
Obiectivul principal este de a extinde 
acest sezon și de a sprijini capaci-
tatea de producție pe tot parcursul 
anului, ajutând fermierii să-și dezvol-
te afacerea și oferindu-le know-how. 
Sezonul poate fi extins prin solarii și 
cu sprijinul unor depozite capabile 
să țină pasul pentru perioade mai 
îndelungate de timp, toate însă au 
nevoie de investiții. Până în prezent, 
am reușit ca verdețurile, precum sa-
lata, ceapa verde, mărarul, să aibă o 
producție permanentă în solarii, care 
asigură un ritm rapid de producție, la 
costuri reduse. Dar acesta este doar 
un prim pas”, precizează Julien Munch. 
Acum, în plin sezon de vară, retaile-
rul reușește să acopere în magazine 
100% cererea de fructe și legume 
proaspete care pot fi cultivate în 
România. „Avem în magazine peste 15 
tipuri de roșii, salată verde, castra-
veți, ceapă verde, mărar, pătrunjel, 
ridichi, dovlecei, varză, sfeclă roșie, 
morcovi, cireșe, căpșuni și, începând 
cu această săptămână, pepeni verzi, 
de la cele 15 cooperative furnizoare 
și cele 4 partenere (Vărăști, Zarand, 
Însurăței, Brezoaele) și intenționăm să 
ne extindem zona de parteneriate în 
perioada următoare. Alături de coope-
rative, suplimentăm produsele de la 
producătorii colaboratori neasociați”, 
punctează reprezentantul Carrefour.
În plus, o parte semnificativă a ofertei 
de fructe și legume proaspete este bio, 
fapt care se datorează programului 

de conversie la agricultura ecologi-
că Creștem România Bio, lansat de 
retailer în 2019. „18 dintre producătorii 
din program au primit deja certificarea 
bio, iar alte câteva zeci se află în pre-
zent în diferite stadii ale programului”, 
adaugă CEO-ul retailerului. 

Proiecte noi pe lista  
„made in Romania”

Cel mai recent proiect din zona aceas-
ta a fost semnat chiar zilele trecute, 
Carrefour încheind un parteneriat cu 
două noi cooperative – Însurăței și 
Brezoaele. „Suntem retailerul cu cel 
mai mare portofoliu de producători 
locali, iar acum, și singurul cu cele 
mai multe cooperative partenere. 
Personal, mă gândesc la acest lucru 
cu entuziasmul cuiva care crede ca-
tegoric în această formă de asociere, 
dar și cu ambiția de a continua să fac 
mai mult”, susține Julien Munch. 
Astfel, în ceea ce privește listările 
de produse noi, retailerul caută să 
extindă portofoliul. „Judecând după 
comportamentul consumatorilor 
din ultimii ani și, mai exact, reac-
ția consumatorilor la produsele din 

„Suntem 5 producători care 
ne-am asociat în cooperativă, 
cu scopul de a accesa fonduri, 
dar și de a avea putere în piață. 
Iar această putere ne permite 
să livrăm produse mai bune 
calitativ și cantitativ către 
consumatorii Carrefour. Prin 
urmare, atât asocierea, cât și 
parteneriatul cu Carrefour ne-au 
deschis noi posibilități.”

Daniel Ghiță, membru 
fondator Cooperativa 
Brezoaele

„Este o bucurie să văd cum s-a 
dezvoltat cooperativa Vărăști. 
Și știu că va continua să se 
dezvolte într-o direcție bună, 
pentru că avem un parteneriat 
bun cu Carrefour, care ne ajută 
să ne extindem capacitățile, dar 
și să ne diversificăm producția. 
Un exemplu este faptul că anul 
acesta am început să cultivăm 
apio și sparanghel. Sunt foarte 
puțini producători de apio în 
România, deci împreună mergem 
către noi și noi teritorii.”

Doru Buturugă, membru 
fondator Cooperativa Vărăști
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În acest context, companiile de logistică, transport 
și curierat au trecut printr-un proces de maturizare 
accelerată pentru a oferi comercianților infrastructura 
necesară. În ultimul an am văzut ecosisteme logistice 
tot mai complexe, care integrează depozite locale 
sau magazine fizice ca puncte de fulfillment pentru 
reducerea distanțelor, duratelor și costurilor de 
livrare. Am văzut dezvoltarea unei piețe de servicii 
de e-fulfillment și tot mai multe marketplace-uri, 
precum și creșterea investițiilor și trecerea la soluții 
avansate pentru managementul depozitelor, dezvoltarea 
magazinelor online sau managementul relației cu 
clienții. La nivel de transport, am văzut investiții 
semnificative în capacități de livrare variate pentru a fi 
optimizate pentru tipologii tot mai diferite de produse, 
de la curieri pe bicicletă pentru livrări mici, rapide, 
la transport refrigerat, agabaritic sau eco. Ca să facă 
față acestor noi complexități, fără să își piardă focusul 
de la domeniul principal de activitate, retailerii au 
nevoie de ajutor. Și aici venim noi, cu Platforma Postis. 
La nivel de livrări last-mile, le asigurăm integrarea 
sistemelor implicate în managementul comenzilor și 
livrărilor, le simplificăm și le automatizăm procesele de 
logistică, asigurăm cea mai mare varietate de opțiuni 
de livrare, orchestrăm datele între toate aceste sisteme 
și optimizăm totul cu ajutorul Inteligenței Artificiale. 
Astfel, retailerii pot scala rapid, pot testa și implementa 
noi opțiuni de livrare și experiențe de client, cresc 
eficiența, predictibilitatea și controlul și reduc costurile. 

Care sunt atributele care contează în acest 
moment pentru shopper în online?

Vor să cumpere ușor, rapid și să aibă mai multe opțiuni 
variate de livrare din care să poată alege, fie momentul 
când li se livrează, iar aici vorbim de livrări express sub 
o oră, livrări standard, livrări programate, fie locul unde 
li se livrează, și aici aleg între livrarea la o adresă, într-un 
magazin fizic, locker sau punct de ridicare. Clienții vor 

„Rolul platformelor care 
integrează sistemele necesare 
retailerilor va deveni tot mai mare”

În tandem cu creșterea pieței de e-commerce și necesitatea retaileri-
lor de a implementa noi soluții pentru optimizarea businessului, piața 
de logistică a cunoscut o maturizare rapidă în ultimii ani. Mircea Stan, 
fondator și CEO Postis, platformă ce integrează peste 200 de soluții de 
transport și livrare în Europa, spune că, din orice unghi ai privi, servici-
ile de curierat au devenit parte a ecosistemului logistic folosit de orice 
retailer care vrea să se dezvolte în continuare pe termen mediu și lung. 
De Andra Imbrea Palade. 

Cum vedeți trendul digitalizării din ultimii ani 
și cum ajută la evoluția comerțului local? 
Digitalizarea și utilizarea tehnologiei au venit ca răspuns 
la nevoia retailerilor de a optimiza alocarea resurselor 
necesare pentru expansiunea unui business cu volume 
mari în bune condiții, dar cu marje de profit foarte mici. 
Listăm aici forța de muncă, terenul necesar construirii 
sau găsirea unui spațiu cu vad bun, energia electrică 
sau gaz. Fiecare dintre aceste resurse este mai dificil 
de găsit sau a devenit mai scumpă, ca urmare a apărut 
nevoia de creare de noi procese care să le folosească 
mai bine. În retailul offline, vedem aceste tendințe 
peste tot, de la self-service pentru cântărire, ambalare 
sau plată sau explozia programelor de loialitate. În 
momentul în care prezența fizică și-a atins limitele, 
trecerea în online a facilitat continuarea expansiunii. 
Prin excelență, au fost necesare digitalizarea și 
automatizarea proceselor pentru asigurarea unei 
experiențe de cumpărare și livrare ușoară, intuitivă, 
transparentă și rapidă. Prețul corect, rapiditatea, 
predictibilitatea, informarea în timp real, eliminarea 
erorilor sau rezolvarea imediată atunci când apar, 
experiența de vânzare personalizată după programul 
sau nevoile clienților, toate acestea sunt criterii tot mai 
prezente atunci când aceștia aleg magazinul de unde 
cumpără. Și fiecare dintre aceste criterii își găsesc 
răspunsul în utilizarea tehnologiilor digitale, care 
asigură procese integrate, simplificate, personalizate, 
care folosesc informațiile oferite de cumpărători pentru 
a oferi cea mai bună experiență de fiecare dată.

Cum s-a schimbat piața de logistică și curierat 
în ultimul an? 
Noile obiceiuri de cumpărare au pus o presiune tot 
mai mare pe comercianți, care s-au văzut nevoiți să 
schimbe modul în care atrag clienți în magazin și le 
păstrează interesul. O altă sursă de presiune a venit din 
concurența crescută din online, datorată și extinderii 
comerțului cross-border și a platformelor marketplace. 

Supply chain
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comenzi urmărite prin Parcely by Postis de fiecare din-
tre utilizatori a crescut la 2,4 comenzi pe săptămână și, 
dacă în urmă cu 2 luni, doar 30% dintre ei aveau comenzi 
la mai mult de 3 retaileri diferiți, acum acest procent a 
crescut la 48%. Numărul de comenzi variază între 1 și 7 
comenzi pe săptămână, iar produsele cumpărate cel mai 
frecvent de cei ce urmăresc livrările pe care le așteaptă 
de la retailerii înregistrați în Parcely sunt din categoriile: 
FMCG, home&deco, farmacii și fashion. 

Cu ce retaileri colaborați și cât reprezintă 
industria de retail & FMCG din clientela Postis?
Avem peste 200 de clienți din industrii precum retail, 
e-commerce, logistică și producție. Ei operează în 
Grecia, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Cehia, Germania sau 
Franța. Peste 80% din activitatea noastră se referă la 
optimizarea livrărilor last-mile pentru retaileri online. 
Restul de 20% din activitate se referă la optimizarea 
proceselor de distribuție și transport, inclusiv integra-
rea flotelor proprii ca soluție internă de transport și 
livrare aliniată cu soluțiile externe. În ceea ce privește 
ponderea categoriei FMCG în portofoliul nostru, aceasta 
a crescut în perioada pandemiei, pe măsură ce tot mai 
mulți jucători din categorie și-au dezvoltat operațiunile 
digitale și au extins catalogul de produse disponibile 
online. În acest moment, asigurăm optimizarea livrărilor 
pentru jucători mari din piață precum cora România, 
Carrefour și Auchan.

Spre ce se îndreaptă industria de retail din 
această perspectivă? 
Vorbim de omnichannel ca model de business, facilitat 
de procese integrate care urmăresc experiența clien-
ților oriunde ar cumpăra, în mediul fizic sau cel online. 
Magazinele fizice vor oferi în continuare experiența de 
cumpărare și interacțiunea directă cu produsele, pe când 
mediul online va aduce simplitate, rapiditate, teritoriu 
mai amplu, comunicarea directă dintre retailer și client. 
În mediul online, vom asista la expansiunea e-shop-urilor 
proprii ale retailerilor, dar și la explozia marketplace-urilor 
ca echivalente virtuale ale mall-urilor, unde, odată ajuns, 
poți să alegi dintr-o multitudine de produse, de la nume-
roși retaileri din aceeași categorie.
O altă tendință se referă la această hiper-personalizare 
a relației cu clientul final. Cu cât produsul se va adresa 
unei nevoi superioare în Piramida lui Maslow, cu atât 
personalizarea va fi mai mare. Pentru asigurarea acestor 
experiențe personale, vor continua să se multiplice și să 
se diversifice serviciile pe care retailerii le au la dispo-
ziție. De la instrumentele de comunicare, la serviciile 
cu valoare adăugată (montaj, asigurare, consultanță de 
design sau vestimentară, ca să dau doar câteva exem-
ple), la metodele de plată sau livrare. Rolul platforme-
lor deschise precum Platforma Postis, care integrează 
sistemele necesare retailerilor și asigură managementul 
optim al datelor și resurselor, va deveni tot mai mare pe 
măsura creșterii opțiunilor folosite. ç

transparență și predictibilitate, să fie informați cu pri-
vire la statusul comenzii lor și la etapele de livrare. Dar, 
oricât de mult ar fi optimizate procesele, probleme apar 
mereu. Atunci când se întâmplă, cumpărătorii așteaptă 
proactivitate și orientare către găsirea unei soluții din 
partea retailerului sau a livratorului. Toate aceste as-
pecte vor contribui la încrederea pe care cumpărătorul 
respectiv o va avea pe viitor în acel retailer.

Ați lansat de curând o inițiativă în acest sens, 
aplicația Parcely. Ce rezultate aveți și ce valoare 
aduce atât consumatorului, cât și retailerului?
Parcely este prima aplicație integrată de Track & Trace 
destinată cumpărătorilor finali, prin intermediul căreia își 
pot urmări în mod transparent, direct pe telefonul mobil, 
toate comenzile pe care urmează să le primească, indife-
rent de magazinul de la care au făcut achiziția și de com-
pania de curierat folosită pentru livrare. Cumpărătorii 
pot vizualiza statusul tuturor comenzilor plasate, într-un 
singur loc, fără a mai fi nevoiți să verifice periodic alte 
aplicații sau site-uri. Primesc notificări pe telefon în timp 
real, în fiecare etapă a livrării, de la procesarea comenzii 
de către comerciant până la livrarea propriu-zisă, iar la 
finalul comenzii, pot inclusiv să ofere rating și feedback 
referitor la calitatea livrării. De la momentul lansării 
și până în prezent, numărul de noi adepți continuă să 
crească în fiecare săptămână, având și zile în care e 
depășit pragul de 500 de descărcări. Motivul descăr-
cării a depășit faza curiozității și 93% dintre cei care o 
instalează încep să o utilizeze din prima săptămână, 
introducând un AWB în lista personală pentru a-și 
urmări livrarea. Aplicația și-a dovedit utilitatea, pro-
centul celor care au testat-o și apoi au dezinstalat-o de 
pe telefonul mobil fiind sub 10%. În medie, numărul de 
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Pâinea albă, alimentul nelipsit de 
pe masa consumatorilor români

Recunoscuți drept cei mai mari consumatori de pâine la nivelul Uniunii Europene, 
românii nu și-au schimbat obiceiurile pe parcursul pandemiei, deși la nivel teoretic, 
atenția pentru sănătate a crescut. Aceștia consumă la fel de multă pâine ca înainte 
de 2020, singura diferență fiind faptul că au optat mai des pentru cea ambalată, 
potrivit unui studiu iSense Solutions realizat pentru Progresiv. Datele arată că, la 
nivel general, pâinea albă rămâne în topul preferințelor, fiind consumată zilnic de 
trei sferturi dintre românii din mediul urban. De Simona Popa.

Gustul, ingredientele și prospețimea se 
numără printre cele mai importante criterii 
când vine vorba despre alegerea români-
lor din mediul urban în ceea ce privește 
pâinea, un produs consumat de 96% dintre 

respondenții studiului iSense Solutions. Astfel, opt din 
zece consumatori pun gustul pe primul loc, în timp ce 
74% sunt influențați de cât de naturale sunt ingrediente-
le, criteriu important în special în rândul celor cu vârste 
cuprinse între 46-65 de ani (82%). „Alte aspecte de care 
românii țin cont când fac o astfel de alegere se referă 
la gradul de sfărâmare (68%), respectiv prospețimea 
pe care o are pâinea pe parcursul mai multor zile (65%), 
să fie pe placul membrilor familiei (65%), dar și la un 
preț bun (64%)”, completează Alina Zelezneac, Head of 
Quantitative Research iSense Solutions. 
Care este cel mai consumat tip de pâine de către con-
sumatorii români? Datele studiului arată că pâinea albă 
simplă reprezintă alegerea a 43% dintre românii din 

mediul urban, trei sferturi dintre aceștia declarând că 
aleg acest tip de produs cu o frecvență zilnică sau chiar 
de mai multe ori pe zi. Topul este completat de sorti-
mentele cu făină integrală (30%), acestea fiind preferate 
în special de cei cu vârste cuprinse între 46-65 de ani  
(35%), apoi pâinea neagră (28%), cea cu cartofi (24%), cea 
cu secară (24%) și cea cu semințe (22%). „Pâinea pare a fi 
alimentul nostru cel de toate zilele, doar 4% dintre res-
pondenți declarând că nu consumă niciun fel de pâine. 
Motivul? Vorbim despre un aliment care îngrașă (45%) 
sau nu le place (37%)”, punctează Alina Zelezneac.

Pâinea, asociată cu sentimentul „de acasă”

Mai bine de un sfert dintre români spun că asociază 
consumul de pâine cu felurile principale de mâncare 
(28%), dar sunt mulți și cei care spun că, atunci când se 
gândesc la pâine, au în minte „sentimentul de acasă” 
(15%) și de familie (14%). La vacanțe sau la picnicuri se 
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gândesc doar 6% dintre cei chestionați, în timp ce la 
asocierea cu un anumit aliment, cum este untul, spre 
exemplu, s-au gândit doar 4% dintre respondenți. 
„Principalele momente de consum ale pâinii cores-
pund cu principalele mese. Astfel, un sfert din români 
consumă pâine dimineața, 23% la prânz, în timp ce trei 
din zece consumatori la ora cinei, când se întorc acasă. 
Când vine vorba despre alimentele alături de care con-
sumă pâine, pe primul loc este mâncarea gătită (74%), 
urmată de brânzeturi (65%), ouă (63%), mezeluri (60%), 
supe/ciorbe (58%) și carne (57%)”, detaliază reprezen-
tanta iSense Solutions.
Un aspect interesant scos la iveală de studiul iSense 
Solutions este că pandemia nu i-a făcut pe români să își 
schimbe comportamentul în ceea ce privește consumul 
de pâine. Mai exact, potrivit celor chestionați, canti-
tatea de pâine consumată acum este similară cu cea 
de dinainte de 2020. „În timpul pandemiei de COVID-19, 
românii au rămas fideli tipului de pâine pe care îl 
consumau în mod obișnuit (77%), optând însă într-o 
măsură mai mare pentru pâinea ambalată, chiar dacă 
preferau să meargă fizic pentru a o achiziționa”, spune 
Alina Zelezneac. În același timp, șase din zece români 
din mediul urban au declarat că au cumpărat doar pâine 

Consumator

ambalată în timpul pandemiei, lucru care se păstrează și 
în prezent. Totodată, 23% dintre cei chestionați spun că 
optează pentru pâinea vrac. Dacă ne referim la canalele 
de cumpărare, datele studiului iSense Solutions relevă 
un potențial pentru brutării și brutăriile artizanale, aces-
tea fiind canalele preferate de o treime dintre românii 
din urban, respectiv de unu din cinci români. În ceea ce 
privește canalele convenționale de retail, supermarketu-
rile și magazinele de cartier dețin supremația, 43% dintre 
respondenți optând pentru aceste formate. Deși nu sunt în 
zona de proximitate, hypermarketurile înregistrează și ele 
rezultate bune, patru din zece consumatori declarând că 
achiziționează pâine din aceste magazine. Printre mărcile 
de pâine preferate de aceștia se numără Vel Pitar (44%), 
Pâine Boierească (29%), French Toast (20%), Boromir (20%), 
Grâu Întreg (13%), Dobrogea (12%), Tastino (12%), Deplina 
(12%), Chef Gourmand (10%), Savoria (7%), Vita (5%).

Criterii de achiziție

Când vine vorba despre criteriile de achiziție, tinerii sunt 
mai interesați de recomandările medicilor (36% vs 27% 
total) și de aspectul ambalajului (35% vs 23% total), în 
timp ce persoanele din categoria de vârstă 46-65 de ani 
își doresc o pâine fără conservanți (71% vs 66% total) și 
care să nu fie sfărâmicioasă (77% vs 71% total). Bugetul 
nu este neapărat un criteriu definitoriu din moment ce 
românii se numără printre cei mai mari consumatori de 
pâine, dar sunt momente în care suma alocată este mai 
mare decât în mod normal. 
Circa șase din zece români au declarat că alocă un 
buget mai mare pentru pâine dacă știu că la masă vor 
participa și alți membri ai familiei, în timp ce 53% dintre 
respondenți susțin că sunt dispuși să plătească mai 
mult cât timp este vorba despre o pâine mai sănătoa-
să. Deși în plan secundar, merită menționat și faptul că 
brandul dictează achiziția pentru 51% dintre consumato-
rii chestionați. 
„Nu în ultimul rând, femeile tind să țină mai mult cont 
de părerea celorlalți membri ai familiei (72% vs 68% 
total) și își doresc ca alegerea să fie pe placul celor 
mici (55% vs 51% total). Totuși, când aleg pâinea pe care 
urmează să o consume, iau în considerare faptul că s-ar 
putea simți umflate/pline (67% vs 61% total)”, mai spune 
Alina Zelezneac.  
Deși în ultimii cinci ani cantitatea de pâine consumată a 
scăzut, România rămâne pe primul loc la nivelul Uniunii 
Europene cu aproximativ 260 de grame de pâine și pro-
duse de panificație consumate zilnic, adică o cantitate 
medie anuală care se ridică la 96 de kilograme pe cap 
de locuitor. 

Metodologie

Studiul a fost efectuat online, în perioada 13-17 mai 2022, pe 
un eșantion de 1.001 respondenți din mediul urban, cu o marjă 
maximă de eroare +/- 3.1%, la un nivel de încredere de 95%. ç

Motivații în alegerea pâinii

Frecvența de consum a pâinii  
(medie ori/săptămână)

N=979, respondenți care consumă pâine

Să aibă gust bun

Să fie naturală

Să nu fie sfărâmicioasă

Să fie acceptată de ceilalți membri ai familiei

Să își păstreze prospețimea mai multe zile

Albă simplă

French toast/ toast

Cu maia

Graham

Cu tărâțe

Cu făină integrală

Neagră

Cu cartofi

Cu semințe

Vegană

Fără sare

Prăjită

Cu secară

Dietetică

Cu măsline (ciabatta)

81%

74%

68%

65%

65%

6,22
4,78

4,55
4,42

4,32

4,23
4,19

4,13
4,09

3,91
3,91

3,64
3,41
3,11

2,25

Sursa:



54  |  Iulie 2022

2022, un an de 
reașezare pentru 
piața locală de vinuri
După doi ani în care retailul a condus creșterea în categoria de 
vin, marea provocare pentru producători este să mențină 
trendul ascendent într-un context economic extrem de instabil. 
Dincolo însă de amenințările iminente care frânează 
dezvoltarea, când vorbim totuși despre vin ne referim la o piață 
care face pași siguri pe drumul spre maturizare, în care cramele 
mici își fac loc încet, dar sigur, pe rafturile retailerilor și în 
preferințele consumatorilor. De Alina Dragomir.
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Cu un consum mediu anual per capita de 24 
de litri și o producție în jurul cifrei de 5 mili-
oane de hectolitri în 2021, România ocupă lo-
cul 13 în lume la capitolul consum și este al 
șaselea mare producător al Europei, potrivit 

datelor Organizației Internaționale a Vinurilor. „Suntem 
o țară de bero-vin, cu un avantaj mare pentru bere. 
Vestea bună este că două treimi dintre cei care obișnu-
iesc să bea bere, includ și vinul în obiceiurile de consum. 
În plus, România mai are o particularitate interesantă: 
exportăm doar 5% din vinurile produse și importăm 10-
15% din vinurile necesare consumului. Astfel spus, sun-
tem o țară în care vorbim despre consum preponderent 
local, ceea ce are avantaje și dezavantaje”, spune Ștefan 
Chirițescu, Director de Marketing al Cramele Cotnari. 
Avantajul este pentru producătorii locali, care au o piață 
sigură. Însă consumul local vine la pachet cu o expunere 
scăzută la alte vinuri, ceea ce se traduce într-o cultură 

redusă a vinului. „Consumând mereu același lucru, rămâi 
prizonier într-o lume mică, ceea ce explică de ce în jur 
de 70-75% din vinul cumpărat este în categoria de preț 
sub 15 lei. Creștem în consum, dar nu avansăm prea ușor 
în valoare și când zic valoare mă refer la consumul de 
vinuri de calitate premium care nu înseamnă neapărat 
vinuri scumpe”, mai punctează reprezentantul Cotnari.
Ce alte particularități are piața locală de vin? „Vorbim 
despre o categorie care reflectă foarte bine contextul 
economic-social din România, iar ultimii ani au reflec-
tat tendința de premiumizare a consumatorilor, dar și 
schimbarea de generații și a obiceiurilor de consum. 
Pandemia a schimbat puțin tendința ultimilor ani -  
ritmul de creștere a industriei a fost puțin încetinit, si-
milar cu tendințele segmentelor entry, însă s-a accentu-
at creșterea segmentelor premium”, susține Nicholas S. 
Kass, Executive Director International Corporate Affairs 
Alexandrion Group. 

Analiză Vin
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Ce schimbări a adus pandemia? 

„Pandemia a schimbat, cu siguranță, regulile jocului și a 
impus noi trenduri în ceea ce privește consumul de vin. 
Creșterea prețului mediu pe care românii sunt dispuși 
să-l plătească pentru achiziția unei sticle de vin și ori-
entarea către canalele de distribuție din mediul online 
sunt doar două dintre cele mai importante update-uri 
din rutina consumatorului pe care le-am observat în 
ultimii doi ani”, declară Ligia Stroe, Marketing Specialist 
Cramele Recaș. 

Iar aceste schimbări au mers mână în mână cu eforturile 
producătorilor de a îmbunătăți soluțiile logistice pentru 
a facilita vânzarea prin intermediul canalelor online, cât 
și pentru a crește ofertele și viteza de vânzare a vinuri-
lor. „Comerțul electronic a fost colacul de salvare pentru 
mulți producători. Avem o creștere pe acest canal și 
credem că trendul se va menține pe termen lung”, spune 
Oana Stan, Director de Marketing al producătorului 
Crama Bogdan, unul dintre jucătorii cu notorietate pe 
segmentul de vin bio și biodinamic. În seria producăto-
rilor care au pariat pe online se încadrează și Gramma. 
„Când a început pandemia, am mutat focusul pe online 
și cifrele vorbesc de la sine. 2021 s-a încheiat cu o cifră 
de afaceri de 2,4 milioane de lei, rezultat dublu față de 
cifrele cu care am încheiat 2019. Vinul este una dintre 
categoriile care a avut de câștigat în pandemie, fiind 
unul dintre produsele preferate indoor”, spune Marian 
Olteanu, fondator Gramma Wines. 
Interesant este și faptul că, atunci când vorbim despre 
online, ne referim și la fenomenul de premiumizare, care 
se resimte mult mai puternic în acest canal, mai ales 
atunci când ne raportăm la perioada pandemică. „În 
pandemie, fenomenul premiumizării, vizibil în compor-
tamentul consumatorilor, a acționat ca o compensare a 
evenimentelor care le permiteau să descopere, să încer-
ce și să compare diverse categorii și tipologii de vinuri 
din diverse game comerciale, în funcție de preț. Anul 
2022 a accentuat mai mult consecințele instabilității mai 
ales pe fondul ultimelor scumpiri din piață”, subliniază 
reprezentanta Cramele Recaș. 
Dacă vorbim despre perioada de pandemie, merită men-
ționat și faptul că închiderea segmentului HoReCa pentru 
aproape doi ani a schimbat focusul jucătorilor din piață 
către retailul modern. „Producătorii premium au atacat 
rafturile modern trade-ului. Cu această presiune imensă 
pe spațiul fizic și nevoia de destocare a acestor produ-
cători, promoțiile au devenit noua normă a categoriei. 
Consumatorii au avut acces la vinuri premium la prețuri 
mainstream, ceea ce a pus presiune și pe restul segmen-
telor de vin din piață. Cuplat și cu ascensiunea online-ului, 
piața a trăit într-o continuă promoție în ultimii doi ani. 
Dar dincolo de preț, brandurile care au știut să-și gestio-
neze portofoliile, care au știut să comunice și să păstreze 
legătura cu audiențele dorite au ieșit, zic eu, mai sănă-
toase din această perioadă și sunt și mai pregătite pentru 
iminenta criză economică”, punctează Ștefan Chirițescu. 

Un an al extremelor la nivel de rezultate 

Dacă vorbim despre ultimul an, categoria de vin se află 
pe un trend negativ în ceea ce privește penetrarea 
gospodăriilor din România, cât și în privința volumelor 
totale (-8,4%), arată datele GfK Consumer Panel. Astfel, în 
perioada aprilie 2021- martie 2022 penetrarea vinului a 
ajuns la 67,5% (aproape 7 din 10 gospodării au cumpărat 
vin cel puțin o dată în perioada analizată, pentru con-
sumul acasă), cu 4.5 puncte procentuale în scădere față 

Cifre cheie pentru categoria vin 
(ian. - mai 2022 vs ian. - mai 2021)

Dinamică Evoluția 
prețului

Cotă de piață

Valoare Volum Valoare Volum

România 0,5% -8,9% 10,3% 100,0% 100,0%

Hypermarketuri -2,8% -13,7% 12,6% 25,3% 20,0%

Supermarketuri 
>400mp 2,3% -13,7% 18,6% 12,9% 8,3%

Minimarketuri 
<400mp 3,0% -19,2% 27,5% 11,7% 8,8%

Benzinării -28,0% -31,6% 5,3% 1,4% 0,6%

Discounteri 11,1% 1,6% 9,4% 11,5% 15,8%

Comerț 
tradițional -0,1% -6,4% 6,7% 37,2% 46,6%

Top producători
Cotă de piață
Valoare Volum

Beciul Domnesc Grup

50,8% 47,4%
Cotnari
Cramele Recaș
Jidvei
Tohani

Segmentare în funcție 
de tip

Dinamică Evoluția 
prețului

Cotă de piață

Valoare Volum Valoare Volum

Sec 1,6% -6,7% 8,9% 27,6% 14,8%

Demisec -0,3% -7,2% 7,4% 32,3% 33,9%

Demidulce -1,7% -13,5% 13,6% 27,4% 40,3%

Dulce -0,9% -6,0% 5,3% 6,5% 5,5%

N/A 13,3% 11,9% 1,2% 6,2% 5,5%

Segmentare în 
funcție de culoare

Dinamică Evoluția 
prețului

Cotă de piață
Valoare Volum Valoare Volum

Roșu -0,1% -8,4% 9,1% 29,2% 25,9%
Rose 4,5% 2,1% 2,4% 22,5% 17,6%
Alb -0,9% -12,0% 12,7% 48,2% 56,5%
Altele 3,3% 2,0% 1,3% 0,1% 0,0%

Sursa:Companiile sunt în ordine alfabetică.
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de intervalul anterior. „Cel mai mult s-a redus numărul 
de shopperi în rândul consumatorilor sub 40 de ani, în 
timp ce clusterul 50-59 de ani a fost singurul aflat pe 
plus. Aceste dinamici pot fi efectul creșterii consumului 
out-of-home odată cu ridicarea restricțiilor aduse de 
pandemia COVID-19”, explică reprezentanții GfK România. 
În același timp, frecvența de cumpărare a stagnat, în 
timp ce suma medie cheltuită per achiziție a ajuns la 
aproape 16 lei, în creștere cu aproximativ 12% față de 
perioada anterioară, pe fondul majorării prețului mediu 
în categorie cu 16%. 
Din perspectiva valorii, categoria a avut un plus de 6,5%, 
cel mai mare ritm de creștere fiind înregistrat în dreptul 
vinului rose (+18%), în timp ce vinul roșu a stagnat, iar 
cel alb a înregistrat un avans de 4,5%. Un alt segment 
foarte dinamic este sparkling wine (inclusiv Prosecco), 
cu un plus de 14% în valoare în perioada analizată, dato-
rită majorării frecvenței de cumpărare și a sumei medii 
cheltuite de o gospodărie pentru achiziția de vin. 
„În continuare, piața de vin din România este dominată 
de vinurile albe (cu 42% din volume), cu toate că în ultimii 
ani a crescut ponderea vinurilor rose și roșii. Totodată, 
s-a simțit un efect de uptrading în consum, lucru eviden-
țiat în structura vânzărilor Jidvei. Gamele premium și 
super-premium au avut cele mai mari creșteri, iar în zona 
de retail am reușit să ne consolidăm poziția pe cele mai 
importante două segmente de preț”, au precizat reprezen-
tanții Jidvei. 
Cât despre sparkling wine, deși pe un trend puternic 
ascendent, segmentul încă se luptă cu sezonalitatea. 
„Consumatorii încă asociază deschiderea unei sticle de 
spumant cu ocaziile speciale. Creșterea double digit a seg-
mentului Prosecco a ajutat la desezonalizarea pieței și la 
creșterea ponderii consumului în perioada de vară. În plus, 
inovațiile de tip spumant fără alcool sau spumant de cultu-
ră bio au dus la atragerea unui segment (deși încă mic) de 
consumatori noi în categorie și la un up-trade din partea 
celor care și-au dorit valoare adăugată din partea cate-
goriei”, explică Cristina Radu, Marketing Director Prodal, 
companie care are în portofoliu brandul Rose Mary. 
Pentru Rose Mary, 2022 a început promițător, cu un avans 
de 13% în primul semestru față de aceeași perioadă a 
anului trecut. „La nivel de total an ne așteptăm la con-
tinuarea creșterii volumice, datorată rotației mai bune a 
portofoliului existent, cât și a inovațiilor din pipeline, care 
sunt în curs de pregătire pentru a fi lansate. Perioada 
verii, când se consumă preponderent categoria prosecco, 
în care suntem prezenți cu două SKU-uri, are o contribu-
ție semnificativă la cifrele pe care le-am anticipat pentru 
acest an”, mai punctează Cristina Radu. 

Puterea retailului în ecuația de creștere

La nivel de total categorie, datele de retail audit 
Nielsen indică o stagnare la nivel valoric pentru pri-
mele cinci luni, în timp ce la nivel de volume, vorbim 
despre un declin de circa 9%. Cea mai mare scădere a 

Vin
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fost raportată de benzinării (-31,6%) și minimarketuri 
(-19,2%), canale favorizate în perioada pandemiei. 
Singurul canal care a raportat creșteri la nivel de volu-
me este cel de discount (+1,6%). 
Cum văd retailerii rolul acestei categorii? „În Mega Image 
vinurile sunt o categorie de destinație, cu o evoluție 
bună în primele cinci luni ale anului, din punct de vedere 
vânzări, creșterea fiind susținută atât de mecanica pro-
moțională, de frecvența promoțiilor, dar și de sortimen-
tația premium”, spun reprezentanții Mega Image. 
În primele cinci luni ale anului 2022, topul vânzărilor 
în cadrul rețelei Mega Image este condus de categoria 
de vinuri albe, urmată de cele roșii și rose. „Este foarte 
importantă și evoluția vinurilor spumante/șampanii. Ca 
un specific al ultimilor ani, este important de mențio-
nat faptul că această categorie nu mai este influențată 
de sezonalitate. Dacă în anii trecuți vânzările pentru 
vinurile albe și rose creșteau considerabil în sezonul 
cald, acum evoluția acestor categorii este una liniară pe 
tot parcursul anului, fără impact din sezon”, au adăugat 
reprezentanții retailerului. 
Pentru Carrefour, efortul de a expune clienții și de 
a-i atrage către noi și noi varietăți, cu precădere cele 
românești, s-a coagulat în jurul programului Deschidem 
Vinul Românesc, lansat în 2019. „Pe termen lung ne-am 
setat ca obiectiv să transformăm vinul autohton într-un 
brand de țară. Vinul, și aș îndrăzni să spun vinul româ-
nesc, este o categorie de produs care a devenit centrală 
businessului Carrefour și un pilon important în strate-
gia noastră de localizare. În linie cu această abordare, 
continuăm să înregistrăm o evoluție bună a vânzărilor 
de vin anul acesta, în special pentru vinurile românești, 
vinurile albe și vinurile bio”, susține Mircea Niculescu, 
Senior Buyer Carrefour România. 
Trendul pozitiv pentru categoria de vinuri bio este adus 
în discuție și de reprezentanta Cramei Bogdan. „Marile 

lanțuri de magazine s-au aplecat către zona bio de-
rulând campanii de succes care au generat interes și, în 
final, achiziții care duc segmentul de vinuri bio către o 
mult dorită normalitate”, spune Oana Stan. În acest mo-
ment, IKA generează 45% din vânzările cramei, în timp ce 
HoReCa are o pondere de 55%. 
Pe măsură ce dezvoltă programul Deschidem Vinul 
Românesc, Carrefour a extins sortimentația de vinuri 
românești de la un an la altul, vinurile locale reprezen-
tând o prioritate pentru retailer. „În prezent, programul 
aduce consumatorilor peste 240 de etichete organizate 
în trei piloni – Vin din Regiunea Ta, Exclusiv la Carrefour 
și Premium. Pentru promovarea vinurilor regionale lu-
crăm cu 30 de crame mici și mijlocii din cele șapte zone 
viticole ale țării. Programul evoluează constant, cu avan-
suri de peste 20% pentru vinurile din pilonul Exclusiv la 
Carrefour și peste 15% ale celor din pilonul Regional în 
primele cinci luni ale anului comparativ cu anul trecut”, 
adaugă reprezentantul Carrefour. Cu toate acestea, și 
vinurile internaționale se află pe un trend ascendent, cu 
o creștere double digit în primele luni ale acestui an în 
rețeaua locală de magazine Carrefour. 

Ce atribute mai dictează achiziția vinului? 

„După doi ani în care zona de retail a fost canalul cel 
mai dinamic, prima parte a lui 2022 ne arată o revenire 
a canalului HoReCa și ne așteptăm ca acest trend să se 
amplifice în perioada următoare. Canalul TT a jucat un 
rol important în 2020, chiar și în 2021, dar pentru acest 
an performanța va fi în zona de HoReCa, cu precădere 
partea de evenimente. În plus, online-ul are un potențial 
mare în continuare, iar cei care vor avea de câștigat sunt 
jucătorii care pun accent pe conținut mai mult decât pe 
ofertele pur comerciale”, spun reprezentanții Jidvei. 
Un brand cu o ancoră puternică în retail este și Cotnari. 
„TT înseamnă încă mult pentru Cotnari, dar și pentru 
mulți consumatori. Pandemia a făcut ca magazinul de 
proximitate să redevină important și, în ciuda comerțu-
lui modern, cine va trata retailul independent superfici-
al va avea de pierdut”, spune Ștefan Chirițescu. 
Ce mai cântărește în decizia de cumpărare? „Din perspec-
tiva mea, vinurile sunt o categorie atipică. Reducerile de 
preț contează până la un punct, dar nu sunt definitorii. 
Factori externi, precum accesibilitatea, disponibilitatea și 
prețul convenabil sunt importanți, dar, în cazul vinurilor 
bio și biodinamice, achiziția are la bază emoție și stil de 
viață”, susține reprezentanta Cramei Bogdan. 
„Criteriile sunt diferite în funcție de segmentul de piață, 
însă segmentarea se face de către preț, așadar putem 
considera prețul ca fiind primul criteriu. Procesul deci-
zional de la raft, din fața meniului sau a ecranului este 
completat de o serie de criterii funcționale și emoționale, 
iar cel de «vin local» le bifează pe ambele: în segmentele 
entry consumatorul preferă să facă o alegere sigură, iar 
vinurile pe care le cunoaște cel mai bine sunt cele locale, 
iar «local-ul» bifează criteriile emoționale în segmentele 
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high”, completează și reprezentantul Alexandrion Group. 
Cât despre importanța țării de proveniență, Andrei 
Stanciu (Beciul Domnesc) este de părere că „atributul de 
«vin românesc» își păstrează importanța în decizia de 
cumpărare în segmentele economy și mainstream, de-
oarece consumatorul din aceste segmente este unul mai 
tradițional, alege de multe ori să cumpere vin direct de la 
crame sau producători locali, pe când consumatorul de 
premium are o percepție pozitivă despre vinurile româ-
nești, dar este mai dispus să testeze și vinurile străine. 
Incertitudinile la nivel mondial și problemele legate de 
lanțul de aprovizionare îi determină pe mulți consumatori 
să se orienteze și mai mult către piețele lor naționale”. 

Final de an sub semnul incertitudinii

Când vine vorba despre viitor, instabilitatea și necunoscu-
tele legate de evoluția prețurilor își spun cuvântul. „Criza 
economică și inflația galopantă care vor afecta puterea 
de cumpărare sunt principalii factori de îngrijorare”, spu-
ne Ștefan Chirițescu (Cramele Cotnari). Astfel, nu e deloc 
surprinzător faptul că majoritatea jucătorilor vorbesc 
despre menținerea businessului la același nivel din 2021.
Dacă pentru Beciul Domnesc, jucător aflat în top 4 pro-
ducători, rezultatele primului trimestru au fost conform 

așteptărilor, reprezentanții companiei sunt rezervați 
când vine vorba despre rezultatele anuale. „Perioada 
incertă pe care o traversăm impactează semnificativ pu-
terea de cumpărare, precum și decizia de achiziție a cli-
enților. Momentan, suntem rezervați în a face previziuni, 
pentru că este vorba de prea multe necunoscute. Real, 
suntem într-un moment în care nu știm când și cu cât se 
mai scumpesc energia electrică, gazul, materiile prime și 
materialele directe”, spune Andrei Stanciu, Senior Brand 
Manager Beciul Domnesc. 
Anul trecut compania a finalizat procesul de rebran-
ding, ceea ce a însemnat atât o rafinare a poziționării, 
cât și o reîntoarcere la setul de atribute care definesc 
cel mai bine compania. „Anul trecut, compania a luat 
numele brandului care deține poziția de lider de piață 
pe segmentul upper mainstream. Odată cu schimbarea 
denumirii, aceasta a beneficiat și de o nouă identitate 
vizuală, alături de repoziționare a mesajului și a reto-
ricii”, mai punctează reprezentantul Beciul Domnesc. 
Pentru anul acesta compania își concentrează atenția pe 
calitatea produselor, astfel că o mare parte din investiții 
sunt direcționate către modernizare și tehnologizarea 
proceselor de viticultură și vinificație.
Focus pe modernizarea businessului are și producătorul 
vinurilor Gramma. „În pandemie am accesat un proiect 

Vin
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dar și din aprecierea obținută de vinurile din portofoliu 
la competițiile internaționale. 
De cealaltă parte, reprezentantul Cramele Cotnari de-
scrie 2022 ca fiind un an al agilității și adaptării business 
planului la nivel de trimestru. „Aceasta este noua reali-
tate în care toată piața trăiește zilele acestea. Nu m-ar 
mira să asistăm la închideri ale unor crame, la și mai 
multă presiune pe lanțul de distribuție, dar și la decizii 
dure, dar necesare de optimizare a portofoliilor”, adaugă 
și Ștefan Chirițescu. 
Dincolo însă de amenințările iminente care frânează dez-
voltarea categoriei, când vorbim despre vin, ne referim la 
o piață pe drumul spre maturizare - în care cramele mici 
își fac locul încet, dar sigur pe rafturile retailerilor și, im-
plicit în preferințele consumatorilor - și despre o piață în 
care puterea parteneriatului dintre comercianți și produ-
cători cântărește extrem de mult în ecuația de creștere. 
„Ne bucură faptul că retailerii au prioritizat vinul româ-
nesc și, cu siguranță, pentru mulți dintre ei a devenit o 
categorie de destinație. Susținem și ne implicăm activ în 
programele de educare a consumatorilor, considerând 
că este un avantaj pentru toate părțile implicate, dar în 
primul rând pentru consumator care își va putea susține 
și rafina alegerile pe mai multe informații”, susțin repre-
zentanții Jidvei.
„2022 este un an al provocărilor și în categoria de vin. 
Competiția din punctul de vedere al varietății de produ-
se este foarte mare și la fel de mari sunt și așteptările 
clienților. Este o categorie cu frecvență promoțională 
mare, fapt ce va genera o creștere în volum a vânzărilor. 
Vedem cele mai mari oportunități în subcategoria de vin 
spumant, o categorie cu o evoluție foarte bună, de la an 
la an”, concluzionează reprezentanții Mega Image. ç

pentru reconversia viței de vie și am finalizat plantarea 
și instalarea sistemului de susținere pentru 3 hectare în 
jurul cramei și anul acesta continuăm cu încă 10 hecta-
re. Cât va fi investiția? Greu de spus în perioada aceasta 
cu volatilitate ridicată a prețurilor. Am pornit de la 1,5 
milioane de euro și cel mai probabil o să fie cu 50% mai 
mult”, spune Marian Olteanu. 
Cine sunt totuși jucătorii încrezători în rezultatele pe 
care le vor raporta anul acesta? „Vinurile din portofoliul 
Alexandrion Group au început anul pe creștere, așa cum 
au fost și ultimii ani. Portofoliul este optimizat continuu 
în funcție de cerințele pieței, vinurile obțin aprecieri im-
portante la competițiile de profil, investim și dezvoltăm 
divizia de vinuri, așadar avem numeroase premise să cre-
dem că acest an va fi unul de creștere”, declară Nicholas 
S. Klass (Alexandrion Group). 
Și pentru Cramele Recaș începutul acestui an a fost mai 
bun comparativ cu 2021 prin raportare la două motive 
principale - relaxarea restricțiilor și întoarcerea la noua 
realitate, precum și perspectiva creșterilor de preț, care 
a generat vânzări mai mari, interpretabile în termeni de 
„vânzări de stocaj”. „Principalele riscuri survin atunci 
când ne raportăm la segmentele entry-level și mediu, 
unde „lupta” de la raft se va da în funcție de calitatea 
vinului, dar și de impactul general al promoțiilor. Per 
total, anul acesta va fi unul de creștere în valoare (în 
special luând în calcul scumpirile) și vom înregistra și 
creșteri în volum”, explică Ligia Stroe. 
Și reprezentanții Jidvei sunt optimiști când vine vorba 
despre rezultatele anuale, iar oportunitățile de creștere 
vin din dezvoltarea de produse noi, evidențierea avanta-
jelor competitive în ceea ce privește partea de plantații 
viticole, procesele de producție complet tehnologizate, 
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Evoluție „automată” Evoluție „automată” 
pentru categoria pentru categoria 

detergenților de vasedetergenților de vase
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Deși o categorie dominată de produsele 
pentru spălare manuală, piața deter-
genților de vase înregistrează dinamici 
pozitive mai degrabă pe segmentul 
dedicat automatizării, ce arată trendul 

emergent al adoptării tehnologiei în activitatea casnică 
a românilor. Potrivit datelor de retail audit furnizate de 
RetailZoom, piața detergenților de vase a avut o evolu-
ție foarte modestă în termeni valorici, de doar 2,7%, în 
timp ce în privința volumelor comercializate categoria a 
bifat o scădere în perioada analizată, de 3,12% în inter-
valul iunie 2021 - mai 2022 raportat la perioada similară 
a anului trecut. Motorul „creșterii” îl reprezintă cate-
goria pentru mașini de spălat vase, care, deși deține o 
cotă de piață relativ redusă - 18,1% în valoare și 3,7% în 
volum - a reușit performanța de a crește cu 7,4% valoric 
și 8,2% în termeni de volum pe parcursul ultimului an. 

Produsele pentru spălare manuală au bifat o scădere 
de 3,51% în termeni volumici în perioada analizată, 
în timp ce raportat la valoare, categoria s-a majorat 
cu 1,7%. Explicația acestei evoluții poate fi pusă pe 
seama creșterii prețului mediu per litru/kg, cu până 
la 5,4%, în timp ce, la polul opus, detergenții pentru 
spălare automată au înregistrat o scădere de 0,8% 
a prețului mediu per litru/kg în perioada analizată. 
Totuși, pe segmentul automat, aditivii precum soluții-
le de curățare mașini, soluțiile de clătire, odorizantele 
sau sărurile pentru dedurizarea apei au avut și ele o 
dinamică pozitivă în perioada analizată, de 13,6% în 
termeni valorici, ceea ce demonstrează încă o dată 
că, deși o piață mică, potențialul și oportunitățile de 
creștere pentru jucători sunt considerabil mai mari 
față de segmentul tradițional de detergenți manuali. 

Când vine vorba de segmentarea în funcție de jucători, 
categoria este dominată de P&G și Henkel, atât pentru 
segmentul manual, cât și pentru cel automat, urmați 
de Reckit Benckiser pe segmentul automat, respectiv 
de Colgate Palmolive și Sano Bruno S pe segmentul 
tradițional, cu cote de piață de peste 90% în termeni 
valorici și peste 80% în termeni volumici, în timp ce 
mărcile private își adjudecă procentaje mai mari când 
vine vorba despre volumele vândute (12,2% pentru 
segmentul spălare manuală și 13,3% pentru segmentul 
automat) față de evoluția valorică (6,8% pentru seg-
mentul de spălare manuală și 7,2% pentru segmentul 
de spălare automată). 

Consumul casnic, în scădere

Categoria detergenților de vase a înregistrat o scăde-
re valorică de aproximativ 5% în perioada martie 2022 
vs martie 2021, pusă pe seama contracției segmentu-
lui de detergent de vase manual (-11%), arată datele 
GfK Consumer Panel. De cealaltă parte, detergenții 

pentru mașinile de spălat vase și-au continuat creș-
terea accelerată, cu un ritm de 33%. În spatele aces-
tor dinamici stă trendul divergent privind penetrarea 
celor două segmente: detergentul manual a fost 
achiziționat de un număr mai mic de gospodării, ajun-
gând la o penetrare de 75% (cu 7 puncte procentuale 
sub nivelul din intervalul anual anterior), în timp ce 
detergentul automat a ajuns la o penetrare de circa 
8% în perioada aprilie 2021 – martie 2022 față de apri-
lie 2020 – martie 2021. Practic, în perioada analizată, 
8 din 100 de gospodării au achiziționat detergent de 
vase automat cel puțin o dată. Suma medie cheltuită 
de o gospodărie pentru achiziționarea detergentului 
manual, la o singură ocazie de cumpărare, este de 
aproape 8 lei, în timp ce pentru detergentul automat 
suma este de 33,2 lei, ceea ce reflectă diferența din-
tre prețurile medii ale celor două tipuri de detergenți.

Opinia retailerului 

În cadrul Kaufland, categoria de detergenți de vase 
s-a situat pe un trend ascendent anul trecut, cu o 
creștere de două cifre. „Fiind o categorie de produ-
se de uz general, clienții sunt sensibili la reduceri 
de preț, campanii de brand sau pachete promoțio-
nale. Cu atât mai mult în contextul economic actual, 
când consumatorii își doresc produse care să ofere 
cel mai bun raport calitate-preț. Totuși, în prima 
parte a anului, am observat un ritm de creștere 
similar cu cel din 2021. Ne așteptăm ca această 
dinamică să se mențină și în perioada următoare”, 
a declarat Valer Hancaș, Director de Comunicare și 
Corporate Affairs Kaufland România.

Când vine vorba de segmentare detergenți pentru 
spălare manuală versus cei pentru spălare automa-
tă, reprezentantul Kaufland explică poziția de lider 
a primei categorii prin puterea de cumpărare redu-
să în comparație cu media Uniunii Europene care, 
implicit, duce la o rată redusă de penetrare a ma-
șinilor de spălat vase pe piața locală. „Diferențele 
survin în baza puterii de cumpărare. Astfel, dacă în 
România spălarea manuală a vaselor este mult mai 
frecventă decât spălarea automată, în UE discutăm 
despre o piață de mașini de spălat vase ajunsă la 
maturitate, iar detergenții pentru spălare automată 
și-au consolidat deja poziția în topul preferințelor 
de consum”, mai spune Valer Hancaș. 

Sortimentația din cadrul Kaufland acoperă toate 
segmentele de preț și variază de la branduri consa-
crate precum Pur sau Fairy până la produse gene-
rice, inclusiv mărci private precum Nevos, K-Classic 
sau chiar produse ecologice Frosch sau Chanteclaire. 
Categoria din urmă a fost listată la raft de mai bine 
de un deceniu și deși ritmul de dezvoltare este unul 

Detergenți de vase
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lent, raftul alocat a fost extins gradual. „Deși încă 
ne adresăm unei nișe, suntem optimiști, pentru că 
tot mai mulți consumatori devin preocupați de acest 
aspect. Vor să își reducă impactul asupra mediului, 
iar noi ne-am asumat angajamentul de a-i ajuta”, 
explică Valer Hancaș. 

Opinia producătorului 

Piața detergenților de vase a ajuns la o valoare 
anuală de peste 60 milioane euro, fiind a treia piață 
ca mărime din categoria produselor de îngrijire a 
locuinței, spune Teodora Doboș, Head of Marketing 
Henkel Laundry & Home Care, care citează date 
RetailZoom. „Piața detergenților de vase pentru 
spălare automată este una dintre cele mai dinamice 
categorii, cu o creștere semnificativă în ultimii ani. 
Această evoluție a fost accelerată și de pandemie, 
perioadă în care oamenii au petrecut mai mult timp 
acasă, au gătit mai mult și au ales varianta spălării 
la mașina de spălat vase. Piața detergenților pentru 
spălare manuală rămâne însă în continuare cea mai 
mare, cu o pondere de peste 75% din total categorie 
în valoare”, explică Teodora Doboș.

Dinamica pozitivă s-a înregistrat și în cadrul Henkel, 
continuând astfel trendul pozitiv și în primele cinci 
luni ale acestui an, atât pe segmentul manual, cât 
și cel automat. Henkel, care activează pe plan local 
cu brandurile Pur și Somat, s-a extins către sorti-
mentele ecologice cu gama ProNature pe ambele 
mărci, punând astfel la raft produse din recipiente 
realizate 100% din plastic reciclat, cu cel puțin 94% 
ingredient obținute din surse naturale și având 
certificare EU Eco Label.  

Interesul pentru sortimentația ecologică s-a re-
marcat și în cadrul Sano, care activează în acest 
segment cu gama Sano Green Power, ce conține 
surfactanți regenerabili pe bază de plante precum 
trestia de zahăr sau porumbul, biodegradabili. O 
altă aliniere la cerințele consumatorilor din partea 
Sano a venit din intrarea în categoria de detergenți 
de vase pentru spălare automata prin Sano Spark 
Total Action detergent tablete pentru mașina de 
spălat vase, o zonă în creștere, după cum a punc-
tat Denisa Mărculescu, Marketing Manager Sano 
România SRL. „Un alt aspect demn de menționat 
este importanța vânzărilor online a categoriei de 
detergenți pentru spălare automată. Adesea, astfel 
de produse sunt achiziționate online la prețuri 
promoționale sau pachete speciale, consumatorul 
calculând astfel costul pentru fiecare spălare”, a 
adăugat reprezentantul Sano.  ç

De Andra Imbrea Palade.

Top companii detergenți spălare manuală
Cotă de piață
Valoare Volum

Mărci private 6,8% 12,2%
Colgate Palmolive

91,1% 85,4%
Henkel
P&G
Sano Bruno S
Total 97,9% 97,6%

Top producători detergenți spălare automată
Cotă de piață MAT
Valoare Volum

Mărci private 7,2% 13,3%

Henkel

91,7% 85,2%P&G

Reckitt Benckiser

Total 98,9% 98,4%

Segmentare detergenți în funcție de tip

Cotă de piață MAT Dinamică MAT vs. MAT-1

Valoare Volum Valoare Volum

Spălare automată

Tablete 94,9% 92,4% 7,7% 10,3%

Gel 4,3% 5,5% 0,6% -10,5%

Lichid 0,4% 1,2% 100,0% -53,5%

Pudră 0,3% 1,0% -52,8% 100,0%

Spălare manuală

Lichid 89,5% 94,7% 1,4% -3,6%

Pastă 10,5% 5,3% 4,3% -1,2%

Evoluția categoriei de detergenți de vase
Valoare (RON) Volum (litri/kg)

Total piață 2,70% -3,12%

Detergenți spălare manuală 1,7% -3,51%

Detergenți spălare automată 7,4% 8,2%

Retaileri monitorizați: Carrefour (hyper & super), Cora (hyper & 
Urban), dm, Mega Image (incl. Shop&Go), 
Metro, Penny, Profi

MAT = iun. 2021 - mai 2022; MAT-1 = iun. 2020 - mai 2021;
*Mărcile și companiile sunt în ordine alfabetică;

Sursa:

Importanța în funcție de tip

Cotă de piață

Valoare Volum

Detergent manual 81,9% 96,3%

Detergent automat 18,1% 3,7%

Analiză Detergenți de vase
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Tendințe care modelează 
comerțul „viitorului”

De la ușurarea proceselor de lucru la îmbunătățirea experienței de cumpărături, 
digitalizarea permite retailerilor să transforme strategiile de business în acord cu 
noile tendințe de consum. Ce tendințe modelează comerțul „viitorului” și cum 
modifică tehnologia atât procesele interne, cât și modul în care retailerii pot 
interacționa mai ușor și cu rezultate mai bune cu clienții lor? De Simona Popa.

Î
n urmă cu mai bine de un deceniu, specialiștii com-
paniei de cercetare și consultanță Gartner spuneau 
că 85% dintre interacțiunile din retail vor fi facilitate 
de inteligența artificială până în 2020. Prezentul 
confirmă faptul că aceasta a avut un impact asu-

pra modului în care brandurile de retail se raportează la 
publicul lor, anii de pandemie având un rol decisiv în acest 
sens. În primul rând, inteligența artificială permite compa-
niilor de comerț electronic să ofere servicii atât proactiv, 
cât și la cerere. Fie că vorbim de chatbots, conținut dinamic 
sau recomandări de produse specifice, este evident modul 
în care inteligența artificială poate modifica experiența de 
cumpărături. La nivel intern, retailerii folosesc acum AI 
pentru a estima cererea și pentru a-și optimiza mai bine 
abordarea în ceea ce privește depozitarea și livrarea 
produselor. Acest lucru permite echipelor „din spate” să 
ia cele mai bune decizii din punct de vedere logistic și să 
scurteze timpii de livrare în cazul comenzilor online ori de 
reaprovizionare la raft în cazul magazinelor fizice. 

Realitatea augmentată și cea virtuală continuă să evolu-
eze în moduri care îmbunătățesc experiența atât în ma-
gazin, cât și online pentru consumatorul modern. Dacă 
la început era folosită de retailerii de mobilier pentru 
a ajuta clientul să simuleze amplasarea mobilierului în 
casele lor, tehnologia ar putea schimba regulile jocului 

și la nivelul supermarketurilor. Anul trecut, oamenii de 
știință de la Campden BRI au testat realitatea virtuală 
într-un supermarket pentru a înțelege mai bine care sunt 
detaliile de pe ambalaj care îi motivează pe shopperi să 
aleagă un anume produs. Mulți consideră că ambalajul 
are un impact semnificativ asupra alegerii pe care o fac 
aceștia și, cu ajutorul realității virtuale, ar putea fi create 
relativ rapid mai multe versiuni ale ambalajului unui 
produs. Fiecare versiune va avea o mențiune diferită pe 
ambalaj și va fi însoțită de prețul produsului pentru a 
vedea la ce ar reacționa prima dată un posibil client. 

Apariția cloud computing-ului a dezvoltat capacitatea 
retailerului modern de a colecta, stoca și accesa o varie-
tate de date de oriunde există o conexiune la internet. La 
rândul lor, comercianții pot folosi această colecție masivă 
de date pentru a lua rapid decizii informate în ceea ce 
privește procesele interne sau cele legate de clienți. Mai 
mult decât utilizarea acestor date pentru a „susține" 
deciziile de afaceri, tehnologia cloud permite echipelor să 
devină mai mult orientate către date - ceea ce înseamnă 
că își pot baza deciziile pe care le iau aproape în în-
tregime pe cantitatea mare de informații pe care le-au 
colectat de-a lungul timpului. Din punct de vedere logis-
tic, tehnologia de stocare în cloud este, de obicei, mai 
ieftină, mai sigură și mai securizată decât metoda tradi-
țională de stocare a datelor la fața locului. Și, pe măsură 
ce tehnologia de cloud computing evoluează, aceasta va 
permite chiar și retailerilor cu resurse financiare limitate 
să acceseze și să administreze seturi mari de date. 

„Internetul Lucrurilor” (IoT) ne-a adus într-o lume 
digitală interconectată, iar acest lucru se aplică 

Tendințe

„Cumpărături” în realitatea augmentată1

Cloud computing și „datele” care  
schimbă jocul

2

Internet of things menține clienții  
și echipele conectate

3



Tendințe

cu siguranță și în lumea comerțului cu amănuntul. 
Tehnologia RFID (identificare prin frecvența radio), de 
exemplu, a dus la localizarea ultra-rapidă a produselor, 
atât în depozite, cât și în magazinele fizice. La rândul 
său, acest lucru permite o livrare mai rapidă, un ser-
viciu clienți mai receptiv și o experiență generală mai 
bună pentru shopperi. „Beaconing” este o altă tactică 
legată de IoT care permite comercianților cu magazine 
fizice să sporească gradul de conștientizare a bran-
dului lor și a traficului pietonal prin transmiterea de 
mesaje pe telefoanele consumatorilor în timp ce aceș-
tia trec pe lângă magazin. Pe măsură ce IoT, AI și alte 
tehnologii emergente continuă să evolueze, specialiștii 
TradeGecko, dezvoltator de software din Singapore, se 
așteaptă ca „beaconing-ul” să devină mai personalizat 
și optimizat. Asta pentru că, cu cât dispozitivele consu-
matorilor devin mai interconectate cu lumea din jurul 
lor, cu atât mai multe modalități vor avea comercianții 
pentru a oferi o experiență personalizată și plăcută 
clienților lor.

Robotica și roboții adevărați sunt utilizați în prezent 
în lumea retailului într-o varietate de moduri, de 

la scanarea produselor la raft la procese de HR. În 
România, Profi Rom Food folosește un astfel de robot 
în cadrul departamentului de resurse umane care vi-
zează să îmbunătățească interacțiunea în cadrul com-
paniei. Robotul Ana interacționează prin SMS, voice 
call și video call cu toți cei aproape 25.000 de angajați 
ai Profi în toate etapele importante ale experienței 
lor în companie. Mai mult decât atât, rolul acestuia 
este să înțeleagă și mai bine nevoile angajaților prin 
analiza și interpretarea feedbackurilor. 
În afara departamentului de HR, roboții folosiți în retail 
ajută la colectarea informațiilor privind traseul clienților 
în magazine, reacția lor la ofertele promoționale și alte 
informații care vizează intențiile de achiziție.

Avantajele roboților în retail4
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Deși nu este încă pe deplin perfecționată, tehnologia 
de cumpărături asistate vocal este adoptată în întreaga 
lume în diverse moduri. Astfel, consumatorii pot folosi 
dispozitive inteligente pentru a căuta informații legate de 
produse și mărci, să adauge articole la o listă de dorințe 
sau la o listă de cumpărături, să faciliteze tranzacțiile cu 
anumite companii. În combinație cu progresele înregis-
trate în domeniul inteligenței artificiale, nu există nicio 
îndoială că achizițiile asistate vocal vor juca un rol tot 
mai important în comerțul cu amănuntul în anii următori.

Magazinele brick-and-mortar, așa cum le-am cunoscut 
în ultima jumătate de secol, devin rapid amintiri ale 
trecutului și în locul lor apare magazinul „viitorului”. 
Spațiile fizice devin mai mult decât un simplu loc de 
vânzare a bunurilor de larg consum. De exemplu, pe 
piața locală, retailerul cora a gândit conceptul cora 
Urban atât ca pe un magazin de proximitate, cât și drept 
locație pentru pregătirea și ridicarea comenzilor online. 
Totodată, retaileri precum Auchan au luat decizia de a 
inaugura prima unitate dark store sub brandul Auchan 
Express. Conceptul are la bază pregătirea comenzilor în 
unități dedicate aparținând Auchan, care nu sunt des-
chise clienților, și vânzarea pe platformele partenerilor 
de livrare rapidă. 

Deși numerarul încă reprezintă metoda de plată 
preferată de majoritatea shopperilor români, plățile 
digitale câștigă rapid teren, lucru impulsionat masiv de 
contextul pandemic. Acest lucru este valabil mai ales 
pentru comerțul digital. Iar în România, numai anul tre-
cut valoarea totală procesată din tranzacțiile online cu 
cardul a crescut cu 55% comparativ cu anul precedent, 

potrivit datelor Netopia Payments, cel mai utilizat 
procesator de plăți electronice din țară. Totodată, 
numărul de tranzacții a înregistrat o creștere de 40%. 
Anul trecut, Netopia Payments a înregistrat lunar o 
medie de 2 milioane de tranzacții digitale online, prin 
toate metodele de plată. Pentru anul acesta, compania 
estimează o creștere de cel puțin 35% a operațiunilor 
online cu cardul și de 15% pentru plățile prin SMS, 
bazată pe avansul previzionat la nivelul întregii indus-
trii de e-commerce și pe eforturile de înrolare de noi 
comercianți parteneri.

Cu cât un retailer poate onora mai repede comenzile, cu 
atât reușește să creeze mai rapid o bază de clienți fideli. 
Din acest motiv, aceștia investesc în tehnologie pentru 
a eficientiza procesul de primire, depozitare și livrare a 
produselor lor. La nivel mondial, există retaileri, precum 
Alibaba, care au creat deja un sistem de depozitare în 
care roboții se ocupă de până la 70% din muncă. În ceea 
ce privește îndeplinirea sarcinilor, noutățile privind ser-
viciile GPS permit echipelor de livrare să identifice ru-
tele optime de urmat în orice moment al zilei. Mai mult, 
companiile au început să experimenteze cu sisteme de 
drone și vehicule fără pilot pentru livrările last mile.”

Tehnologia blockchain este utilizată pentru a crea în-
registrări permanente, transparente și foarte sigure ale 
tranzacțiilor într-o varietate de industrii, retailul nefiind 
o excepție. Gestionarea stocurilor, de exemplu, devine 
mai fiabilă cu ajutorul blockchain. Utilizată în sectorul 
alimentar, tehnologia blockchain permite fiecărui actor 
din lanțul de aprovizionare (fermieri, ambalatori, distri-
buitori) să furnizeze informațiile de care este responsa-
bil pentru fiecare lot de produse, iar acest lucru a fost 
deja implementat încă de anul trecut de către Carrefour.

Ce aduce viitorul? 

Este destul de clar că digitalizarea și alte progrese teh-
nologice transformă lumea retailului, dar specialiștii în 
domeniu ezită să spună că tehnologia „preia controlul" 
și că viitorul retailului va fi unul impersonal. „Ar trebui 
să existe întotdeauna un element uman în experiența 
pe care un retailer o oferă clienților săi. Inovațiile în 
materie de tehnologie ușurează cu siguranță interacți-
unea și îi poate ajuta pe comercianți să se diferențieze 
la nivel de industrie, dar, dacă elementul uman lipsește 
cu desăvârșire, utilizarea tehnologiei poate sfârși prin a 
face mai mult rău decât bine”, concluzionează specialiș-
tii TradeGecko. ç

Tendințe

Tehnologia blockchain îmbunătățește 
evidența contabilă

9

Procesarea plăților devine (chiar)  
mai digitală

7

Logistica devine automatizată și optimizată8

Soluțiile inteligente transformă  
comerțul „tradițional”

6

Cumpărăturile asistate vocal continuă  
să evolueze

5
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O parte din producția Toblerone, mutată  
în Slovacia
Mondelēz, producătorul ciocolatei 
Toblerone, va reloca o parte din 
producția brandului elvețian în 
Slovacia, începând cu finalul anului 
viitor, pe fondul cererii în creștere, 
scrie Esmmagazine.com.
„De la finalul lui 2023 vom aloca 
o capacitate limitată de produc-
ție celei existente în Slovacia”, a 
confirmat Livia Kolmitz, purtător 
de cuvânt al Mondelēz, fără a 
corela decizia cu presiunea cos-
turilor. Reprezentanta companiei 
a subliniat însă creșterea cererii 
pentru acest produs, ce va atrage, 
de asemenea, investiții suplimen-
tare și pentru majorarea capacității 
de producție în fabrica din Bern, 

Elveția. Ciocolata Toblerone a fost 
lansată pe piață în anul 1908 și 
a fost produsă exclusiv în Elveția 
încă de la începutul anilor 1990. 
Pe ambalaj este înfățișat muntele 
elvețian Matterhorn, produsul fiind 
prezentat sub umbrela „ciocolată 
elvețiană cu lapte”. 

Știri externe

Danone, portofoliu 
redus de produse

Gigantul francez Danone își 
reduce portofoliul de produse 
pentru a ține pasul cu scumpirea 
prețurilor, compania renunțând la 
anumite arome și ambalaje, scrie 
Retaildetail.eu.
Pentru moment, producătorul nu 
va renunța la game complete din 
portofoliu, în primă instanță re-
ducând doar numărul produselor, 
în încercarea de a limita costurile 
cu transportul sau ambalajele. 
Compania se va concentra astfel 
pe o ofertă simplificată 
de produse. 
Potrivit Danone, și supermar-
keturile pot profita de pe urma 
acestei decizii, întrucât își pot op-
timiza spațiul la raft, transportul 
și managementul stocurilor.
„Inflația este un fenomen foarte 
dinamic, în special în Europa, și 
trebuie să ne obișnuim cu el”, au 
explicat reprezentanții Danone.

O nouă achiziție 
Mondelēz
Mondelēz International a anunțat 
că va cumpăra producătorul de 
batoane energizante Clif Bar & 
Company pentru suma de 2,75 
miliarde de euro.
Compania va include în urma 
acestei achiziții mărcile Clif, Luna 
și Clif Kid în portofoliul său, cre-
ând astfel o franciză globală de 
batoane de snacking de peste 1 
miliard de dolari.
Mondelēz va continua să produ-
că brandurile Clif în fabricile din 
Idaho și Indianapolis. 
Achiziția Clif Bar va fi finalizată în 
T3 și este cea de-a noua din ulti-
mii patru ani pentru Mondelēz. 

Pernod Ricard vinde Tormore Scotch
Producătorul francez de băuturi spirtoase Pernod Ricard a anunțat că va 
vinde brandul de whisky Tormore Scotch și distileria către Elixir Distillers, 
scrie Esmmagazine.com.
Distileria Tormore, care are o capacitate de producție de aproape cinci mili-
oane de litri de alcool pe an, este emblematică pentru regiunea Speyside,  
fiind construită în anul 1960 într-un stil arhitectural aparte. Aici sunt produ-
se brandurile de whisky Tormore, în ediții limitate de 14 și 16 ani.
Elixir Distillers a fost înființată în anul 2017 de antreprenorii Sukhinder 
și Rajbir Singh. Cei doi au lansat și retailerul online de băuturi spirtoase 
Whisky Exchange, achiziționat anul trecut de către Pernod Ricard. Compania 
s-a specializat pe whisky și rom.

Kellogg își separă operațiunile în 
trei companii distincte
Kellogg a anunțat că intenționează să își 
separe operațiunile în trei companii inde-
pendente pentru a-și simplifica businessul 
și a se concentra pe divizia de snacksuri, 
scrie Esmmagazine.com.
Această reorganizare va duce la crearea 
unui business global de snacking care va include și brandurile 
de cereale și noodles, respectiv divizia de produse congelate 
pentru mic dejun din America de Nord. În 2021 vânzările nete ale 
businessului de snacking au atins 11,4 mld. dolari, reprezentând 
80% din veniturile totale. În ultimii ani compania s-a concentrat 
mai mult pe portofoliul internațional de snacksuri, în condițiile 
în care, spre exemplu, vânzările de cereale din America au scăzut 
pe fondul orientării consumatorilor spre produse de tip fast-food 
pentru mic dejun. Decizia Kellogg demonstrează nevoia de adap-
tare a marilor companii în lupta pentru cotă de piață.





Cultura autenticității  
în business

Ce se întâmplă atunci când nu îți place să lași o întrebare fără răspuns? 
Pentru Oana Nuță, Demand Accelerator Manager PepsiCo România, a 
însemnat un mix inedit de experiențe profesionale și un cumul de lecții 
interesante care au transformat-o în managerul de azi. Un manager pentru 
care „be more human” se află în centrul filosofiei sale de business și al 
relației cu consumatorul. De Alina Dragomir.

Profil de manager

Un traseu ghidat de curiozitate - așa ar putea 
fi rezumați în doar câteva cuvinte cei 12 ani 
petrecuți în industria bunurilor de larg con-
sum de Oana Nuță, managerul care din luna 
mai a acestui an ocupă poziția de Demand 

Accelerator Manager în cadrul PepsiCo România, coor-
donând echipele de Trade Marketing, Insights și Perfect 
Store. „Înainte de a mă alătura industriei FMCG am lucrat 
în agenție. Eram, cred, de aproape doi ani într-o agenție 
de publicitate când un headhunter mi-a propus să merg 
la un interviu la Unilever. Și am zis de ce nu?! În general 
nu îmi place să las această întrebare fără răspuns, așa că 
m-am dus la discuție”, își amintește Oana. 
Chiar dacă a fost ferm convinsă că va refuza oferta, oamenii 
pe care i-a cunoscut au determinat-o să încerce marea cu 
degetul. „Pe măsură ce simțeam că am înțeles niște lucruri 
și că pot să le fac, mi-am dorit să fac mai mult și să mă 
întreb ce ar fi să fac următorul pas, să înțeleg cum funcțio-
nează alte categorii sau branduri”, mai spune aceasta. 

Lecțiile expriențelor anterioare

Călătoria sa până la momentul PepsiCo a inclus com-
panii importante, precum Unilever, HEINEKEN, JTI sau 
Coca-Cola Company și fiecare experiență a venit cu lec-
ții importante, care au pus câte o cărămidă la stilul său 
de leadership. „Deși în Unilever m-am dus pe o poziție 
entry level, ce m-a făcut să mă simt foarte mândră și 
responsabilă a fost că participam la toate întâlnirile și 
aveam o voce la masă ca toți ceilalți, indiferent de nive-
lul ierarhic, și eram expusă la zona de învățare în egală 
măsură cu ceilalți, așa că am plecat cu lecția că oamenii 
sunt cei mai importanți”, spune Oana. 
Ce alte lecții au contribuit la formarea sa? Dacă HEINEKEN 
a fost compania în care a învățat că fiecare proiect este 
gândit pentru niște oameni și dacă reușești să le înțelegi 
nevoile ai făcut primul pas spre reușită, experiența JTI a 

fost sinonimă cu învățarea accelerată, mai ales în zona 
de dezvoltare personală. „Eu sunt o persoană căreia dacă 
îi spui că nu se poate nu reacționez tot timpul bine. Iar 
faptul că în industria de tutun existau multiple limitări 
legale pe partea de promovare a fost o provocare să învăț 
cum să mă descurc într-un context care nu era la ordinea 
zilei. De fapt, lecția pe care am luat-o de acolo este că 
odată ce nu te mai opui și ești gata să înțelegi ce îți oferă 
un loc, poți să găsești de fapt foarte multe oportunități”, 
susține reprezentanta PepsiCo România. Ultima, dar nu 
cea din urmă, a fost lecția modestiei. „Ca om de mar-
keting îmi era cumva dor de proiectele care îmi ofereau 
vizibilitate așa că am acceptat ușor propunerea venită 
de la Coca-Cola Company. Ce am învățat? Că întotdeauna 
este foarte important să nu pui mai presus orgoliul tău 
de om de marketing decât nevoile reale ale consumatori-
lor”, spune Oana.

Totul e și despre oameni 

Anul trecut, propunerea făcută de PepsiCo a venit cu 
oportunitatea de a lucra într-o categorie nouă, cea 
de snackuri. Dincolo însă de șansa de a-și lărgi viziu-
nea, ceea ce a convins-o cu adevărat au fost oamenii 
pe care i-a întâlnit la discuțiile de angajare și care 
i-au dat senzația că sunt persoane cu care poate să 
construiască și de la care are ce să învețe. Și chiar dacă 
venirea sa în echipă a coincis cu perioada de pande-
mie, integrarea a fost una cât se poate de lină. „Ce a 
contribuit foarte mult au fost deschiderea cu care am 
fost întâmpinată și echipa care a creat un climat foarte 
prietenos”, spune Oana. 
În luna mai a fost promovată și noua poziție a venit cu noi 
provocări pentru că este pentru prima dată când ocupă o 
funcție care iese cumva din sfera marketingului clasic. Cum 
arată lista de priorități în acest context? „Prioritatea nr. 1 
este cumpărătorul. La finalul zilei, dacă nu înțelegem cine 
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sunt oamenii care ne cumpără produsele, nu vom reuși să 
avem succes. Lucrurile se schimbă tot timpul în realitatea 
din jurul nostru. A venit brusc o pandemie peste normalul 
nostru și a trebuit să învățăm cum să ne adaptăm și să 
facem marketing și shopper marketing. Este o altă realitate 
și acum învățăm cum să o adresăm într-un mod relevant. 
Acestora li se adaugă zona de echipă. Ne construim relația 
și ne cunoaștem astfel încât să atingem împreună obiecti-
vele pe care le-am setat”, completează aceasta. 

„Be more human”

Aceasta este filosofia de business a Oanei și numito-
rul comun al experiențelor sale. „Businessul este făcut 
pentru și de oameni. Succesul vine din modul în care ne 
raportăm la oamenii din jurul nostru – de la manageri, la 
oamenii din echipă și până la cumpărătorii noștri”, este 
de părere reprezentanta PepsiCo. În plus, acestui crez i se 
adaugă și importanța de a-ți respecta promisiunile, cu-
riozitatea, care este elementul care ne facem să fim mai 
buni și, nu în ultimul rând, flexibilitatea și agilitatea. 
Pornind de la aceste atribute, Oana se încadrează în 
categoria liderilor care mizează pe autenticitate, valoare 
pe care o încurajează membrilor echipei. „Îmi place să 
văd echipa ca pe un loc în care toată lumea poate să își 
spună părerea și își poate aduce contribuția, că putem fi 
și în acord și în dezacord”, susține Oana. Cât de greu e to-
tuși să insufli oamenilor încredere? Oana spune că a avut 
norocul să întâlnească manageri care cultivau autentici-
tatea și care făceau lucrurile să pară foarte simple. „Am 

avut ocazia să văd că această abordare aduce rezultate. 
Sunt de părere că omul face locul și cred foarte mult 
în valoarea pe care fiecare o aduce la masă. Și asta am 
încercat să inspir și echipelor pe care le-am avut și nu am 
simțit că mi-a fost greu”, mai punctează ea. 
Dincolo însă de autenticitate, reprezentanta PepsiCo este 
de părere că încrederea are un rol extrem de important 
în consolidarea echipei și generarea de rezultate. „Este 
o chestie utopică să crezi că nu vei greși. Obiectivul nu 
trebuie să fie perfecțiunea, cred mai degrabă în progresul 
continuu. Cred și în inovație și a experimenta moduri noi 
de a face un proiect, spre exemplu. Iar zona aceasta vine 
la pachet cu reușite sau eșecuri, nu neapărat greșeli. Cel 
mai important este de fapt să nu facem aceeași greșeală 
de două ori”, adaugă aceasta.

Între disciplină și urmărirea unor scopuri clare

Pentru Oana, cei 12 ani în industria FMCG sunt sinonimi 
cu multinaționale și a simțit că aici este terenul care îi dă 
ocazia să aibă impactul pe care și-l dorește. „Faptul că 
sunt încă aici a fost o alegere asumată și conștientă pe 
care am făcut-o pentru că mai sunt lucruri de învățat și 
făcut, lucruri care să conteze”, susține ea. Și, chiar dacă 
de-a lungul timpului piața a trecut printr-un proces de 
transformare, sunt și aspecte care și-au păstrat impor-
tanța. „În 2010, unul dintre primele mele proiecte a fost 
să fac un site de prezentare pentru brandul Dero. Mi se 
părea proiectul vieții mele, toată lumea era foarte impli-
cată. Zona aceasta de tehnologie a evoluat foarte mult. 
Ce cred că nu s-a schimbat – în continuare deservim niște 
consumatori care decid în fiecare zi dacă ne cumpără 
sau nu. Alegerea se face în fiecare zi, deci trebuie să fim 
vigilenți și, în același timp, cea mai bună opțiune pentru 
ei. Pe viitor, cred însă că zona de being more human și 
creativitatea vor cântări mai mult”, este de părere Oana. 
Dincolo de aceste zone, o importanță similară o au și 
capacitatea de a te provoca singur și de a te întreba ce 
poți face mai bine decât competitorii tăi, abilitatea de a 
construi povești pentru că asta caută și cumpără oame-
nii, dar și puterea de a schimba lentila cu care te uiți la 
un proiect. „Ni se întâmplă tuturor să ne îndrăgostim de 
propriile idei și să avem lucruri care ne scapă. Chestia 
asta se poate evita doar făcând acest exercițiu, de a te 
pune în locul altcuiva”, subliniază ea. 
Cum arată programul Oanei în afara biroului? Pe scurt, 
un mix între călătorii, sport și timp de calitate cu cei 
apropiați. „Recent mi-am luat un antrenor de sport doar 
ca să mă oblige să fac asta și m-am apucat de tenis, 
pentru că te obligă să fii acolo și să te concentrezi, un fel 
de meditație activă. Cred foarte mult în disciplină și în 
urmărirea unor scopuri. Ne putem propune obiective, dar 
dacă nu suntem disciplinați și nu facem ajustări, lucrurile 
nu vor funcționa. Am luat această disciplină din business 
și am dus-o în sport. Într-un mediu care poate deveni 
haotic, consider că a avea o disciplină măcar în micul tău 
univers cred că ajută”, concluzionează Oana Nuță. ç

Profil de manager
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Produse noi

Inspirat de una dintre cele mai importante 
autorități în domeniul culorilor, Pantone LLC, 
Syoss a dezvoltat patru nuanțe de vopsea 
permanentă. Fiecare dintre cele patru nuanțe 
ale noii game Syoss Pantone este inspirată 
din natură, de emoții și texturi, cum ar fi 
lâna, mătasea, florile, piatra sau lemnul, și 
celebrează personalitatea consumatorilor de 
astăzi, reflectând încrederea, curajul și nevo-
ia de libertate. Vopseaua permanentă Syoss 
Inspired by Pantone este disponibilă în patru 

nuanțe: Syoss PANTONE 5-72 Roșu Pompei, Syoss Pantone 6-66 Nucă Prăjită, 
Syoss Pantone 9-67 Auriu Coral și Syoss Pantone 8-23 Lavandă Cristal. 
Producător și distribuitor: Henkel România S.R.L.;
Adresă: Strada Ioniță Vornicul, nr. 1-7, sector 2, București;
Tel.: 021 203 26 00; Fax: 021 203 26 55.

O nouă gamă de vopsea Syoss 

Summer Cool, ediție 
limitată Hell Energy

Hell Energy lansează două noi 
arome în ediție limitată pentru 
această vară. Summer Cool Sun 
Smiles este o băutură energizantă 
cu aromă de căpșune și rubarbă, în 
timp ce Summer Cool Sun Likes are 
aromă de soc. Băuturile energizan-
te Hell Energy conțin aproape 90% 
apă, zahăr granulat pentru un plus 
de energie, cofeină și vitamine, 
fără adaos de conservanți. Acestea 
trec peste 100 de teste de verifi-
care până când ajung pe piață, în-
tr-una dintre cele mai performante 
fabrici de producție din Europa.  
Distribuitor: Hell Energy România; 
Adresă: Parc Industrial Mureș,  
Vidrasău – Ungheni, Jud. Mureș; 
Tel.: 0723 824 108. 

Nestlé aduce Nesvita 
în România

Nestlé lansează pe piața din 
România brandul Nesvita, o gustare 
de ovăz cu fibre, vitamine și minera-
le. Nesvita este disponibil în magazi-
ne în trei variante: Gustare de ovăz 
pentru energie, Gustare de ovăz 
pentru piele sănătoasă, Gustare de 
ovăz pentru imunitate. Cele trei pro-
puneri de mic dejun sunt disponibile 
în pachete de o singură porție (35 g).
Distribuitor: Nestlé România S.R.L.;
Adresă: str. George Constantinescu, 
nr. 3, sc. A, et. 7, sector 2, București;
Tel.: 021 204 40 00; 
Fax: 021 204 40 00;
Contact: contact@ro.nestle.com. 

Alexandrion Group lansează Carpathian single malt

La cinci ani de la demararea producției de 
whiskey single malt în fabrica din Pleașa, 
județul Prahova, Alexandrion Group a 
lansat brandul Carpathian. Producătorul 
poate livra 11.000 de sticle pe lună, dintre 
care 6.000 de sticle sunt destinate pieței 
din Statele Unite, iar 5.000 de sticle sunt 
alocate pieței locale. Targetul compani-

ei este ca în 2023 producția să fie dublată și să ajungă la 2 milioane de litri. 
Gama Carpathian include trei tipuri de whiskey single malt.
Primul whisky single malt românesc a fost ȋmbuteliat ȋntr-o ediție limitată, de 
930 de sticle, iar produsele vor fi disponibile spre vânzare în toamna acestui 
an în România și, ulterior, în alte piețe. 
Producător și distribuitor: Alexandrion Group România; 
Adresă: Str. Nicolae Grigorescu, Nr. 19 A, Otopeni, Ilfov, România;
Tel.: 021 405 11 00;
E-mail: office@alexandrion.ro.

Noutăți de la Rio Mare

Rio Mare, lider în segmentul salatelor cu ton, 
completează gama Insalatissime cu un nou 
produs cu certificare MSC: Insalatissime cu ton 
Rio Mare și quinoa. Produsul aduce o combina-
ție inedită de ingrediente pe piața din România, 
pe lângă ton, quinoa albă și quinoa roșie 
având năut, morcovi, ardei roșii, fasole verde 
și mazăre, asigurând o masă gata preparată, 
cu un aport echilibrat de nutrienți. Ambalajul 
cu folie ISY-PIL este foarte ușor de deschis, 

păstrând prospețimea, aroma și proprietățile nutritive ale ingredientelor, fără 
conservanți adăugați. Insalatissime cu ton Rio Mare și quinoa va beneficia de 
campanii în magazine, dar și în mediul online și social media.
Promovare: digital, social media, in-store; 
Distribuitor: Interbrands Orbico S.R.L, Str. Sergent Nuțu Ion nr. 44, Corp A, etaj 
3, Sector 5, București; 
Tel: +40 31 425 99 31.






