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Editorial

„The customer is the king”

Trăim într-o lume sub 
semnul volatilității. 
Războiul din Ucraina, 
inflația, pandemia, în-
treruperile pe lanțurie 

de aprovizionare s-au suprapus 
și au accelerat dramatic tendințe 
precum digitalizarea și sustenabi-
litatea. Și toate acestea pun la în-
cercare rezistența companiilor din 
piață. Cumva, deloc surprinzător, 
asistăm la o segmentare a pieței 
între jucătorii care adoptă o postu-
ră precaută și defensivă în încer-
carea de a face față volatilității și 
incertitudinilor și jucătorii care iau 
toate acțiunile defensive corecte, 
folosind volatilitatea ca un cata-
lizator pentru a stimula creșterea 
în jurul noilor oportunități. Cred 
că este un semnal pozitiv faptul 
că numărul companiilor care alocă 
bugete importante în inovație, în 
dezvoltare, dar și în consolidarea 
relației cu consumatorii și cumpă-
rătorii nu este de neglijat. 
Cu toate acestea, viitorul rămâne 
sub semnul necunoscutului și scă-
derile de volume și downtradingul 
par a fi tot mai greu de ținut sub 
control dacă ne uităm la rezulta-
tele raportate de piața FMCG în 
primul semestru. Creșterea valo-
rică de 7,7% a fost dictată exclusiv 
de inflație, în timp ce volumele au 
continuat să scadă. În plus, cumpă-
rătorii au început să se orienteze 
către produse mai ieftine, down-
tradingul urmând să devină și mai 
vizibil în perioada următoare.  
În contextul actual, în care predic-
tibilitatea face parte dintr-o eră 
apusă, nu cred însă că putem vorbi 
despre o atitudine corectă sau gre-
șită. Când vine vorba despre viitor, 
cred că este nevoie de curaj și op-
timism și mai cred că acele compa-
nii care au construit businessul pe 
o bază solidă și care au înțeles că 
„the customer is the king” au un as 
în mânecă. ç

Când vine vorba despre 
viitor, cred că este nevoie 
de curaj și optimism și mai 
cred că acele companii care 
au construit businessul pe o 
bază solidă și care au înțe-
les că „the customer is the 
king” au un as în mânecă.
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cora se listează  
pe Bringo

RetuRO Sistem Garanție Returnare este 
administratorul SGR în România

cora își consolidează prezența în 
online și semnează un parteneriat 
cu Bringo. Peste 15.000 de produse 
alimentare și non-alimentare din 
hypermarketurile cora și din re-
țeaua magazinelor de proximitate 
cora Urban pot fi comandate onli-
ne pe platforma Bringo, iar livrarea 
se face în maximum 90 de minute. 
Serviciul poate fi accesat în toate 
orașele în care cora este prezentă 
cu hypermarketuri, respectiv în 
București, Constanța, Cluj, Ploiești, 
Bacău și Drobeta Turnu Severin. 
„Dezvoltarea e-commerce este 
unul dintre pilonii strategiei de 
business a cora, iar parteneriatul 
cu Bringo confirmă preocuparea 
noastră de a fi mai buni pe acest 
segment. Ne unim resursele astfel 
încât clienții să își vadă produsele 
livrate în cel mai scurt timp și în 
cel mai profesionist mod posibil”, 
a spus Claudia Badea, e-Commer-
ce and Cross-Channel Direct cora 
România. Comandând prin Bringo 
produsele oferite de cora și cora 
Urban clienții au parte de prețuri 
și oferte ca în magazinele fizic.

Compania RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A. a devenit administrato-
rul sistemului de garanție-returnare din România. Cadrul legal ce stabilește 
modalitatea de implementare a sistemului de garanție-returnare (SGR) a fost 
adoptat în octombrie 2021, prin HG 1074/2021. La nivel de operaționalizare, SGR 
va fi cel mai mare proiect de colectare și reciclare a ambalajelor realizat la 
nivel național. RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A. a fost înființată de către 
asociațiile reprezentative ale producătorilor de băuturi și ale comercianților.

Active Sam Mills Europe și Sam Mills Feed, 
preluate de Poultry Integration Farms
Consiliul Concurenței a autori-
zat tranzacția prin care Poultry 
Integration Farms din Satu Mare 
preia de la Sam Mills Europe din 
Botiz și Sam Mills Feed din Botiz 
anumite active destinate producției 
și comercializării de pui vii, produc-
ției și comercializării de pui de o zi și 
comercializării ouălor de incubație.
În urma analizei acestei concentrări 
economice, Consiliul Concurenței a 
constatat că operațiunea notificată 
nu ridică obstacole semnificative în 
calea concurenței efective pe piața 
românească sau pe o parte a aces-
teia și nu există îndoieli serioase 

privind compatibilitatea sa cu un 
mediu concurențial normal.
Poultry Integration Farms SRL, o 
societate nou înființată, deținută de 
Europa Agrar, are ca obiect principal 
de activitate creșterea păsărilor.

Producătorul 
Cocorico, împrumut 
de 15 mil. euro

AAylex ONE, producătorul bran-
dului Cocorico, continuă moderni-
zarea și dezvoltarea capacităților 
de producție, bazându-se pe un 
împrumut în valoare de 15 mili-
oane de euro oferit de CEC Bank. 
Decizia vine după ce anul trecut, 
CEC Bank împreună cu EximBank 
au finanțat cu 20 de milioane 
de euro expansiunea grupului 
AAylex, prin preluarea Banvit 
Foods, unul dintre cei mai mari 
producători de furaje și de „pui 
de o zi” din România. 
AAylex ONE are peste 2.500 de 
angajați și estimează o cifră de 
afaceri de peste 1,3 miliarde de lei 
la sfârșitul acestui an.

Creștere pentru mărcile 
proprii Aquila
Aquila, unul dintre cei mai importanți ju-
cători în domeniul distribuției și logisticii, 
anunță că mărcile sale proprii Gradena – legume congelate – și 
LaMasă – semipreparate congelate din carne – au înregistrat 
creșteri în valoare de 33% în primul semestru al anului, față 
de aceeași perioadă din 2021. „Ne concentrăm tot mai mult pe 
mărcile proprii și pe dezvoltarea lor ca branduri puternice, de 
încredere. Ambele branduri au înregistrat creșteri double digit 
față de perioada similară a anului trecut, atât în volume, cât și 
în valoare. În timp ce marca Gradena e prezentă atât în retail, 
cât și în HoReCa, LaMasă s-a concentrat pe dezvoltarea în 
rețelele HoReCa și Gastro, urmând să intre și în retail”, declară 
Răzvan Bagherea, Manager Resurse Umane și Organizare Aquila. 
Linia LaMasă, brand ce în prezent cuprinde 14 tipuri de produse, 
este disponibilă în ambalaje noi, din luna iulie, iar produsele se 
vor găsi și în retail, începând cu ultimul trimestru al acestui an. 
Și gama Gradena se extinde cu trei produse noi, în ambalaje de 
2,5 kilograme: Amestec Chinezesc, Amestec European și Amestec 
4 Anotimpuri.
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Proprietarul Elmas 
vrea să preia 
compania Derpan

Grupul Diana preia integral Pescăria Magic

Golden Foods Snacks vizează 
extinderea pe sectorul de pani-
ficație și patiserie prin preluarea 
Derpan, tranzacție aflată în anali-
ză la Consiliul Concurenței.
Golden Foods Snacks SA pre-
lucrează și conservă fructe și 
legume și, de asemenea, produce 
și comercializează nuci, alune, 
semințe și fructe deshidratate 
sub brandul Elmas și sub mărci 
ale altor companii, cunoscute ca 
produse private label. Derpan 
fabrică pâine, prăjituri și produse 
proaspete de patiserie și produce 
și comercializează produse de 
panificație ambalate, cu termen 
lung de valabilitate, precum  
croissante, ștrudele și brioșe.
În conformitate cu prevederile 
Legii concurenței nr. 21/1996, 
operațiunea trebuie autorizată de 
Consiliul Concurenței. Autoritatea 
de concurență va evalua această 
concentrare economică în scopul 
stabilirii compatibilității sale cu 
un mediu concurențial normal.

Proprietarii grupului Diana au achiziționat integral Magic Tic Tac, producăto-
rul brandului Pescăria Magic. Preluarea înseamnă o nouă dimensiune a  
businessului, Magic Tic Tac integrând o fabrică în județul Vâlcea cu o ca-
pacitate de producție de 1.200 de tone de pește și o rețea de 6 magazine, 
situate în piețele alimentare și zone cu trafic important din Râmnicu Vâlcea 
și Horezu. Portofoliul cuprinde sortimente de pește refrigerat, congelat, pro-
cesat (marinat, sărat, afumat), preparate din pește (chiftele, cârnați, parizer, 
crenvurști, zacuscă), game de pastă de pește și salate de icre.

Investiție de un milion de euro într-un nou 
brand de apă Merlin’s Beverages
Merlin’s Beverages, producătorul 
Vitamin Aqua, a lansat un nou brand 
de apă – Montana – într-un amba-
laj de carton tetra top, investiția 
în acest proiect ridicându-se la un 
milion de euro în decurs de un an 
și reprezentând producția lui, dar și 
alte investiții conexe.
Eforturile pentru identificarea unui 
izvor cu cele mai bune calități și 
cu un debit suficient, conceperea 
produsului din punctul de vedere al 
brandingului și packagingului dife-
rențiator au durat aproximativ 3 ani. 
Izvorul se află într-un areal UNESCO 
din nord-vestul Germaniei, într-o 

arie protejată și lipsită de interven-
ția umană sau procese industriale.
„Montana este o apă de izvor (pla-
tă), alcalină, cu conținut scăzut de 
sodiu", a declarat Eduard Alexianu, 
Directorul comercial al companiei.

Purcari Wineries, 
creștere double digit 
în primul semestru
Purcari Wineries, producătorul 
vinurilor Purcari, a raportat o cifră 
de afaceri de 123,9 milioane de 
lei pentru primele șase luni ale 
acestui an, bifând un avans de 
16% față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Compania a înregis-
trat o performanță puternică și 
la capitolul profitabilitate, marja 
EBITDA și a profitului net pentru 
primul semestru ajungând la 31% și 
respectiv 17%, astfel demonstrând 
reziliență la presiunile inflaționiste. 
În ceea ce privește performanța 
pe piața locală, Purcari Wineries 
și-a majorat veniturile cu 7% în in-
tervalul ianuarie-iunie, accelerând 
vânzările începând cu luna iunie.

Kaufland ajunge la o rețea de  
155 de magazine
Kaufland România continuă investițiile 
pe piața din România și deschide două 
magazine noi în Baia Mare și Hațeg. 
Prin aceste două deschideri, compania 
ajunge la o rețea națională de 155 de 
hypermarketuri. Anul acesta retailerul 
a bifat opt deschideri, ținta de expan-
siune comunicată pentru 2022 fiind de 10 unități noi. Magazinul 
deschis în Baia Mare este a treia unitate comercială din această 
localitate și se află pe Bd. București, nr. 100. Hypermarketul 
este construit pe o suprafață totală de peste 6.000 mp, dintre 
care peste 3.300 mp sunt destinați spațiului interior de vânzare. 
Pentru a asigura un flux rapid de clienți și timp redus la cumpă-
rături, hypermarketul este dotat cu 10 case de marcat standard 
și alte 6 case expres de tip self check-out.
Noul magazin din Hațeg este situat pe Str. Nicolae Titulescu, nr. 
39 și este prima locație a retailerului dintr-un oraș cu mai puțin 
de 10.000 locuitori. Hypermarketul are o suprafață totală de 
peste 4.800 mp, dintre care peste 2.600 de mp sunt destinați 
spațiului interior de vânzare.

Actualitate
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ç Schimbare de lider în topul retai-
lerilor independenți din România;
ç Jean Valvis vinde către PepsiCo 
20% din acțiunile Carpathian Springs, 
producătorul Aqua Carpatica;
ç Proprietarul brandului Elmas 
vrea să preia compania Derpan;
ç Freshful după opt luni: 45.000 
de clienți și 45 de features noi;
ç Merlin’s Beverages lansează 
un nou brand de apă cu o inves-
tiție de un milion de euro.

Plan de business ambițios pentru 
Aqua Carpatica în următorii 5 ani

Dacă în prezent vânzările înregis-
trate de brandul Aqua Carpatica 
aduc anual în contul producăto-
rului Carpathian Springs circa 90 
de milioane de euro, tranzacția 
cu PepsiCo va mări ritmul de dez-
voltare în următorii cinci ani, iar 
ponderea exporturilor va urca la 
o treime din cifra de afaceri. 

ANPC a amendat Lidl  
cu peste 3,5 milioane de lei

Carmangeria Moldovan 
iese pentru prima oară din 
granițele Clujului

Început în 1994 ca un mic atelier de carmangerie în 
curtea casei din Sânnicoară, județul Cluj, businessul 
Moldovan Carmangerie Sânnicoară a ajuns în prezent 
la o rețea de 34 de magazine distribuite în județul 
Cluj și se pregătește, în premieră, de extinderea 
regională, a declarat Cosmin Moldovan, Președintele 
Consiliului de Administrație al companiei. Din cele 
34 de magazine nouă locații au și componenta de 
bistro. Planurile de extindere pentru acest an vizea-
ză inaugurarea a două magazine în județul Cluj – în 
Florești și Eugen Ionesco – dar și lansarea brandului 
în afara Clujului, primul magazin fiind programat 
pentru Beclean, județul Bistrița, inaugurarea urmând 
să aibă loc în aproximativ două săptămâni. 
Chiar dacă bugetul de investiții este concentrat în 
mare parte pe expansiunea comercială, compania 
pregătește pentru toamna acestui an lansarea unei 
noi game de produse ready-meal, pe bază de carne. 
„Acest proiect are la bază accesarea de fonduri 
europene menite să promoveze lanțurile scurte și 
piața locală. Vor intra în testare atât rețete tradițio-
nale, dar și internaționale. De asemenea, vom veni cu 
produse noi și îmbunătățite din categoria produselor 
fierte-coapte-afumate”, a declarat Cosmin Moldovan.

Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor (ANPC) a amendat Lidl cu peste 3,5 
milioane lei pentru încălcarea legislației în vigoare. 
Au fost controlate 265 de magazine, iar comisarii 
ANPC au aplicat următoarele sancțiuni: 347 amenzi 
contravenționale, în valoare de 3,5 milioane de lei; 
144 avertismente; oprirea definitivă de la comer-
cializare a produselor alimentare neconforme, în 
valoare de aproximativ 75.000 lei; oprirea temporară 
a prestării de servicii, până la remedierea deficien-
țelor, pentru 24 de unități; închiderea unității pentru 
o perioadă de până la 6 luni, pentru 4 magazine; 
închiderea unei unității pentru o perioadă cuprinsă 
între 6-12 luni.

Producătorul Eisberg, investiții 
de patru ori mai mari în fabrică 
decât estimările inițiale
Producătorul de salate Eisberg România, parte a 
grupului elvețian Bell, a ajuns la investiții de 8 mili-
oane de euro în extinderea unității de producție pe 
care o deține în localitatea Pantelimon, județul Ilfov. 
Proiectul a fost demarat în 2019, valoarea bugeta-
tă inițial fiind de 2 milioane de euro. „Am început 
acest proiect de extindere a spațiului și a liniilor de 
producție în 2019 cu gândul că investim 2 milioane de 
euro și în 2022 am depășit lejer 8 milioane de euro. 
Tehnologia este scumpă, materialele se scumpesc de 
la o zi la alta și am adăugat lucruri noi la proiect, cum 
ar fi panourile voltaice”, a explicat Nicoleta Scarlat, 
Director de vânzări în cadrul companiei.Eisberg a 
finalizat la începutul lui 2021 vestiarele, cantina și un 
spațiu dedicat musafirilor și degustărilor.

21 
sept.
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Primele șase luni din acest an au conturat un 
context macroeconomic definit de insta-
bilitate și de o rată de creștere galopantă 
a inflației. Dacă în 2021 inflația s-a oprit la 
5,5%, în mai 2022 creșterea ajunsese deja 

la 14,5%, iar pentru întreg anul se prefigurează o rată a 
inflației de 11,1%. Estimările Băncii Naționale a României 
arătau că rata anuală a inflației era așteptată să ajungă 

la 14,2% în iunie, dar acest procent a fost deja depășit 
încă din luna aprilie. Cele mai recente date furnizate de 
Institutul Național de Statistică arată că, în iunie 2022 
raportat la iunie 2021, mărfurile alimentare costau cu 
11% mai mult, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate 
de uleiul alimentar, cu peste 49%, și cartofi (+42%).
Mai mult, presiunea inflaționistă este alimentată și 
de creșterea costurilor cu energia electrică și gazele 

Schimbări la 180 de grade în 
industria de retail & FMCG 
în primul semestru 

Inflația și-a pus amprenta asupra evoluției pieței FMCG în primul semestru al acestui an, 
creșterea valorică datorându-se exclusiv acestui fenomen, în timp ce volumele au suferit 
o contracție deloc de neglijat. În plus, dacă în aceeași perioadă a anului trecut vorbeam 
de uptrade, primele șase luni din 2022 au venit cu un trend la polul opus, downtrading-ul 
urmând să devină și mai vizibil până la finalul anului, arată datele GfK Consumer  
Panels&Services. De Alina Stan
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Subiectul lunii

naturale, toate aceste elemente coroborate erodând 
în final puterea de cumpărare la nivel de gospodărie. 
Potrivit datelor INS, creșterea cheltuielilor per gospodă-
rie a fost de 16% în primul semestru din 2022 comparativ 
cu aceeași perioadă din 2021, cea mai mare pondere din 
total buget de cheltuieli fiind deținută de alimente și 
băuturi non-alcoolice.
În plus, ambițiile Federației Ruse de a invada Ucraina, 
precum și sancțiunile economice de o duritate ne-
maiîntâlnită până în prezent amenință și lanțurile de 
aprovizionare la nivel european și chiar global. În cazul 
României, aflată la o graniță distanță de război, efectele 
deja se resimt. 

Inflația deține exclusivitatea

Care a fost impactul acestor provocări în piața bunurilor 
de larg consum? Creșterea valorică de 7,7% a pieței FMCG 
la semestru (ianuarie – iunie 2022 versus ianuarie – iunie 
2021) a fost dictată exclusiv de inflație, în timp ce volu-
mele au continuat să scadă cu un ritm similar cu aceeași 
perioadă din 2021 (-2,9%), arată datele GfK Consumer 
Panel, studiu care monitorizează comportamentul de 
cumpărare al gospodăriilor din România.
De asemenea, dacă în primul semestru al anului trecut 
puteam vorbi încă de fenomenul de uptrading (cumpără-
torii migrau ușor către segmente superioare de preț n.r.), 
în prima jumătate a acestui an a avut loc o schimbare la 
180 de grade: shopperii au început să se orienteze către 
produse mai ieftine atunci când și-au făcut cumpărătu-
rile pentru acasă. Cu alte cuvinte, au făcut downtrading.
„Sunt mai multe moduri prin care cumpărătorii fac 
downtrading: fie renunță la brandurile pe care le achi-
ziționează în mod curent în favoarea unor mărci mai 
accesibile ca preț (de ex. private labels), fie optează 
pentru ambalaje mai mari sau multi-packuri la promo-
ție ce oferă un preț per unitate de măsură mai mic. Se 
mai poate observa downtrading-ul și din orientarea 
shopperilor către magazine cu politică de discount. Aș 
sublinia faptul că dinamica acestui fenomen va fi dife-
rită de la o categorie la alta – de exemplu categoriile 
commodities vor fi afectate într-o măsură mai mare 
de downtrading”, afirmă Diana Scăunașu, Consumer 
Panel Lead GfK.
Fenomenul de downtrading a alimentat creșterea for-
matului de discount, care din punct de vedere valoric 
a înregistrat cel mai mare avans, de 20,1%, fiind și 
singurul canal ale cărui vânzări volumice au bifat creș-
tere (+8,9%). La polul opus se află supermarketurile 
și comerțul tradițional, care au înregistrat scăderi de 
volume de 2-3 ori mai mari decât rata de declin a pie-
ței FMCG. Astfel, în cazul supermarketurilor creșterea 
valorică a fost de doar 0,5%, în timp ce volumele au 
scăzut cu 11,1%. În ceea ce privește retailul indepen-
dent, cifrele indică un avans de 4,3% al vânzărilor în 
valoare, respectiv un declin de 6,8% în volum, potrivit 
informațiilor GfK.

Creștere alimentată exclusiv de inflație. 
Segmentarea trendului (comparație vs anul anterior)

Discounterii au continuat ritmul accelerat 
de creștere, supermarketurile au bifat cel 
mai mare declin. Downtradingul vizibil în 
hypermarketuri și discounteri 

Discounterii și magazinele moderne de 
proximitate au depășit creșterea pieței FMCG, 
în timp ce supermarketurile și comerțul 
tradițional și-au erodat cotele
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Câștigătorii noului context de piață

Hypermarketurile, discounterii și magazinele moderne 
de proximitate au crescut în primul semestru față de 
aceeași perioadă din 2021 în special datorită faptului că 
au atras noi cumpărători, dar și prin majorarea valorii 
coșului mediu de cumpărături în aceste magazine, creș-
tere care vine din inflație. 
Astfel, „discounterii ar putea beneficia și de coșuri 
mai mari de cumpărături (în volum) datorită mutării 
shopperilor din traditional trade în acest canal. 70% din 
creșterea valorică a discounterilor în primul semestru 
din 2022 a fost generată de mărcile private ale acestora, 
ceea ce susține fenomenul de downtrading din primul 
semestru. Dacă ne referim la creșterea valorică, inflația 
rămâne principalul driver de creștere în toate segmen-
tele de retail. Expansiunea marilor rețele de magazine a 
contribuit și ea, cu siguranță, la dezvoltarea comerțului 
modern”, mai punctează Diana Scăunașu.
Comerțul modern acoperă 73% din totalul cumpărătu-
rilor FMCG pentru acasă, potrivit datelor GfK Consumer 
Panel pentru primul semestru al acestui an, ponderea 
acestuia majorându-se cu un punct procentual față de 
intervalul similar din 2021. Analizând în detaliu, cea mai 
mare pondere din valoarea totală a pieței FMCG apar-
ține, pentru perioada ianuarie – iunie 2022, formatului 
de discount (26%), în creștere cu 20,1% față de intervalul 
similar din 2021. „Sigur vom asista în continuare la o 
evoluție accelerată a formatului de discount, favorizată 
de contextul economic. Ne așteptăm ca acest context să 
se înrăutățească în toamnă-iarnă, în consecință puterea 
de cumpărare se va diminua”, adaugă reprezentata GfK.
Și magazinele de proximitate au depășit ritmul de 
creștere al pieței FMCG (+12,5%), în timp ce formatul de 
supermarketuri și comerțul tradițional au asistat în con-
tinuare la erodarea cotelor de piață.
În București și Ilfov, comerțul modern acoperă în 

prezent 86% din totalul cumpărăturilor FMCG pentru 
acasă, în timp ce în orașele mari (cu peste 150.000 de 
locuitori) ponderea acestuia a stagnat la 20%. La polul 
opus se află retailul independent, canal de vânzare care 
s-a menținut pe un trend descendent, ajungând la un 
value share de 27%, de la 33,9% în 2019.
„În rural, comerțul tradițional și-a diminuat cota de 
piață valorică cu 4 puncte procentuale față de primele 
șase luni din 2021. De cealaltă parte, discounterii și-au 
crescut cota de piață cu 4 puncte procentuale. Această 
evoluție vine și în contextul extinderii discounterilor în 
localități în care atrag cumpărători și din mediul rural”, 
precizează Diana Scăunașu.
În schimb, magazinele online, canalul-vedetă al ulti-
milor doi ani, au crescut datorită majorării frecvenței 
de cumpărare (mai multe ocazii de cumpărare genera-
te) și au continuat să atragă noi shopperi. Pe de altă 
parte, indicatorul Spend per trip (valoarea medie a 
coșului de cumpărături în online) s-a redus cu aproape 
10% în primul semestru din acest an versus primele 6 
luni din 2021.
Frecvența medie în segmentul online stores a ajuns la 
aproape patru ocazii de cumpărare/gospodărie în pri-
mele șase luni din 2022. Mai exact, o gospodărie a cum-
părat, în medie, bunuri de larg consum dintr-un magazin 
online de patru ori în primul semestru din an. „Ponderile 
coșurilor mari de cumpărături (cu peste patru catego-
rii în componență) s-au menținut la nivelul primului 
semestru din 2021 sau au scăzut ușor în unele canale. 
Segmentul online stores face excepție: aici au crescut 
ponderile misiunilor stock-up și large stock-up. La nivel 
de Total FMCG, misiunile de stocare și-au crescut im-
portanța în valoare (value share) în 2020-2021, ceea ce a 
reflectat acel «in-homing effect» al pandemiei COVID-19. 
Mai exact, boost-ul a fost în 2020 versus 2019, pentru că 
în 2021 creșterea s-a temperat comparativ cu 2020. În 
2022, datele GfK Consumer Panel arată o schimbare de 
trend: cota valorică a misiunilor de stocare (Stock-Up 
missions + Large Stock-Up missions) s-a redus în primul 
semestru comparativ cu share-ul din primul semestru 
2021”, mai spune reprezentanta GfK.

Cum se prefigurează piața în acest an

Dincolo de inflație, creșterea pieței de retail și FMCG va 
veni și în acest an din extinderea marilor jucători. Astfel, 
după ce 2021 a venit cu un ritm mai alert al expansiunii 
comparativ cu 2020, nici primele șase luni din acest an 
nu au dus lipsă de noi deschideri de magazine – 186 de 
locații noi au apărut pe harta retailului local, proxi-
mitatea fiind punctul central al strategiei retailerilor 
internaționali activi în România. Iar acest trend este no-
minalizat de jucătorii din piață drept unul care va defini 
evoluția industriei de retail și în 2023. Rămâne însă de 
văzut câte din strategiile marilor companii din domeniu 
vor rămâne neschimbate în contextul multiplelor provo-
cări – război și recesiune. ç





18  |  Septembrie 2022

ActualitateInterviul lunii

Creșterea, scenariul de bază cu care 
lucrează liderul pieței de înghețată 

După un prim semestru în care piața de înghețată a raportat un avans de 
27%, 2022 este fără doar și poate un an de creștere double digit pentru di-
vizia de înghețată a Unilever SCE. Așteptările sunt optimiste și dacă vorbim 
despre viitor, inovațiile, rapiditatea în adoptarea trendurilor și investițiile 
sunt cheia pentru menținerea unui ritm sănătos de creștere, spune Ionuț Ilie, 
General Manager Ice Cream Unilever South Central Europe.  
De Alina Dragomir
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2022 a început cu prognoze optimiste. Cum 
arată bilanțul după primele șase luni pentru 
piața de înghețată? 
Evoluția pieței a depășit așteptările. Am anticipat o 
revenire a categoriei după perioada de pandemie, însă 
consumatorii au fost mai efervescenți decât  
ne-am imaginat. Recunosc că după evoluția prețurilor 
la energie și utilități mă așteptam ca rezultatele să 
fie afectate. Surpriza a fost că, cel puțin până la acest 
moment, comportamentul de cumpărare nu a avut de 
suferit. Retailerii însă au fost mai conservatori și au vrut 
să deschidă sezonul mai târziu. Cuvântul de ordine a 
fost precauție și atunci, în zona out of home, sezonul a 
început puțin mai greu, însă piața a dovedit că nu e ușor 
anticipabilă și controlabilă. Până la jumătatea anului 
categoria de înghețată a crescut cu 27% în valoare și 
peste 10% în volum. Evident, evoluția a fost condusă de 
creșterile de preț pentru că inflația în sistem este foarte 
mare. În plus, înghețata are și un specific anume – lanț 
de frig controlat, deci impactul energiei electrice a fost 
destul de mare. Cu toate acestea, piața a absorbit im-
pactul și a reușit chiar să majoreze volumele. 

Cum se prezintă situația dacă vorbim despre Ice 
Cream Unilever SCE? 
Noi ne-am mișcat în linie cu piața și am raportat 
creșteri double digit atât la nivel valoric, cât și volu-
mic. Rezultatele sunt peste așteptări și interesant este 
faptul că brandurile premium au continuat să crească în 
contextul în care toată lumea s-ar fi așteptat să piardă 
teren în favoarea produselor marcă privată. Segmentul 
de înghețată marcă proprie a raportat însă un declin 
mid single digit (aprox. 5% n.r.), ceea ce este o scădere 
importantă. Acest lucru nu înseamnă că trendul nu se va 
schimba în perioada următoare. Vremea a ajutat foarte 
mult și oamenii au ales în principal brandurile premium, 
și acum vorbesc atât din perspectiva noastră, cât și la 
nivel de total piață. 

Dincolo de fenomenul de premiumizare a pieței, 
ce alte elemente au definit primul semestru? 
Trendul de creștere a fost mai accelerat prin comparație 
cu anul precedent. Am așteptat o încetinire a ritmului 
de creștere pentru segmentul de take home pentru că, 
în timpul pandemiei, am văzut o creștere disproporțio-
nată. „Scăderea” a fost mai accentuată decât ce plani-
ficaserăm. Deci putem vorbi despre o balansare între 
cele două segmente. În rest, trendurile pe formate și 
subcategorii se mențin. Segmentul de multipack este pe 
un trend ascendent, iar produsele de impuls, gelateriile 
și chioșcurile au crescut semnificativ. În cazul acestora 
din urmă, noi am raportat un avans high-high double 
digit. Pentru celelalte, ca să definim creșterea, vorbim 
despre un plus de 10% pentru take home și 33% pentru 
produsele de impuls. Cât despre formate, segmentul de 
înghețată pe băț a avut cea mai bună evoluție, urmat de 
înghețata la cornet și înghețata sendviș. 

În ce măsură și-au pus amprenta inflația 
și instabilitatea socio-economică asupra 
comportamentului de consum în categorie? 
Nu s-a simțit încă impactul în consum, deși ne așteptam 
ca oamenii să fie mai atenți cu cheltuielile. Însă nu mai 
suntem în momentul 2008, când veniturile erau mult mai 
mici și consumatorii abia reușeau să acopere coșul de 
consum. Societatea și-a schimbat comportamentul în fața 
crizei, oamenii au devenit mai încrezători și acest lucru 
s-a întâmplat și pentru că, în perioada de pandemie, 
consumatorii au pus bani de-o parte și atunci cumpărăto-
rilor le-a fost mai ușor să absoarbă majorările de costuri. 
Pe lângă asta, ponderea cheltuielilor cu coșul zilnic și cu 
utilitățile este mult mai mică astăzi decât în 2008-2010. 

Cum ați încercat să maximizați potențialul 
acestui sezon? Ce rol a jucat inovația în ecuația 
de creștere? 
Pentru noi a fost extrem de important să deschidem 
sezonul la timp și să avem o execuție bună. Am întâm-
pinat o ușoară rezistență din partea retailerilor pentru 
deschiderea sezonului la timp și acest comportament s-a 
datorat costurilor cu energia. Înghețata este un produs 
de ultra-impuls și este extrem de important ca produsele 
să fie disponibile și poziționate într-un loc cu vizibilitate. 
Cât despre inovații, avem în jur de 250 de repere în por-
tofoliu și nu există an în care să nu venim cu produse noi. 
Anul acesta am venit cu inovații atât pe brandurile locale, 
cât și pe cele internaționale. Betty Blue are o imagine 
nouă, Squash a fost relansat și am adus produse noi în 
portofoliu, iar Lido este în proces de relansare. Pe partea 
de branduri internaționale am lansat Cornetto Soft și 
o inovație pe zona de multipack pe brandul Magnum. 
Totodată, ne-am concentrat pe Magnum Billionaire, care 
anul trecut a avut un succes atât de mare, încât la jumă-
tatea sezonului am rămas fără stocuri. 

Dacă trageți linie, cât generează, în medie, 
inovațiile în total cifră de afaceri anual? 
Fiind o categorie din zona de „plăcere vinovată”, inova-
ția este importantă și apreciată de către consumatori și 
retaileri. Unilever este cea mai efervescentă companie în 
zona de inovație, potrivit Advantage Report. Am avut pes-
te 20 de lansări pe toate segmentele și formatele. Inovația 
face parte din ADN-ul nostru. Nu există an în care să nu 
avem zeci de lansări și vom continua în aceeași direcție și 
în viitor. Cât generează inovația ca atare? Vorbim despre o 
pondere de peste 20% din cifra de afaceri anuală. 

Cum stă categoria de înghețată la capitolul 
fidelitate față de brand? 
Cu cât te muți înspre premium, cu atât fidelitatea e mai 
mare. Loializarea ține de educație, dar și de posibilități. 
În zona de low și very low oamenii schimbă foarte ușor 
brandul pentru că pentru acest consumator principalul 
driver este mai degrabă prețul. Altfel, dacă ne uităm la 
profilul de gust, majoritatea consumatorilor este fidelă 

Interviul lunii
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câtorva arome: 70-80% din consumul de înghețată ține de 
patru arome mari - ciocolată, vanilie, fructe roșii și cara-
mel. O formă de educare a pieței vine însă de la gelaterii. 
Și da, canibalizează înghețata ambalată, însă există mult 
loc de creștere. În România, consumul este la jumăta-
te față de consumul mediu din UE. SUA bate însă toate 
recordurile, cu peste 20 de litri pe an per capita. Europa 
e undeva la 10-12 litri, iar pe piața locală consumul tinde 
spre 6 litri pe an per capita. Diferența de volume vine însă 
din modul în care consumatorii se raportează la înghe-
țată. În țările cu consum mare, înghețata e tratată ca 
un desert rece și are, deci, o sezonalitate mai redusă. În 
România, în cinci luni vindem 70-80% din volume. Oricât 
ne străduim să schimbăm acest trend este dificil, iar pro-
cesul de educare este foarte costisitor, convingerile con-
sumatorilor puternice și de aici rezistența uriașă. Lucrul 
esențial pentru schimbarea acestui trend este ca retaile-
rii să accepte faptul că înghețata nu poate fi cumpărată 
dacă nu este disponibilă. Și atunci, dacă în septembrie ra-
ionul se restrânge la două minirafturi, șansa să constru-
iești ceva în categorie este aproape de zero. Indiferent 
de sezon, ar trebui să existe un raion bine aprovizionat și 
susținut cu vizibilitate și cross merchandising. 

Ce alte amenințări vedeți pentru categorie 
dincolo de sezonalitatea care îi taie din aripi? 
Tensiunile din proximitatea noastră geografică și infla-
ția sunt factori care vor afecta categoria în următoarele 
18 luni. Istoria a dovedit că segmentele premium se vor 
conserva, în timp ce produsele de mijloc vor fi cele mai 
afectate pentru că va exista un segment de consumatori 
care va intra în modul de economisire și atunci cred că în 
următoarele 12 luni există pericolul de downtrading. 

Ce țintă de creștere v-ați setat pentru anul acesta? 
Cred că piața va rămâne în zona de creștere double digit. 
Evoluția va depinde și de cum va reacționa trade-ul pe 
închiderea de sezon. Anul trecut, de exemplu, a fost o în-
chidere bruscă condusă de situația legată de ETO (oxid de 
etilenă n.r.), unde noi nu am avut probleme, dar am fost 
impactați de percepția consumatorilor și de retragerile 
în masă. Sperăm să nu asistăm la aceeași situație și anul 
acesta, deși probabil vor exista tensiuni și presiuni. Ne 
așteptăm ca a doua parte a anului să fie peste aceeași 
perioadă a anului trecut. Și dacă pentru S1 avansul pieței 
a fost de 27%, nu cred că anul se va încheia cu o creștere 
sub 10-15%. Deci forecastul e optimist atât la nivel de 
total piață, cât și pentru businessul nostru. 

Cum arată lista de priorități pentru perioada 
următoare? Luați în calcul investiții în fabrica 
de la Suceava? 
Încă de când am preluat businessul Betty Ice am avut 
planuri în această direcție. Bugetul total se ridică la 9-10 
milioane de euro, bani direcționați în extinderea capacității 
de producție, ridicarea standardelor etc. În perioada de 
pandemie, o parte dintre proiecte a fost amânată, însă acum 

am reluat investițiile. Până în martie tot proiectul se va fi în-
cheiat. Singurul proiect care va avea un termen de finalizare 
extins, respectiv finalul anului viitor, este stația de epurare. 

Luați în calcul să relocați producția pentru branduri 
pe care acum Ice Cream Unilever le importă? 
Da, o parte dintre liniile noi vor înlocui niște importuri. În 
acest moment, 70-80% din ce vindem pe piață sunt pro-
duse în fabrica Betty. Dar avem și o zonă de export care 
crește continuu și, după ce vom finaliza aceste proiecte, 
fabrica va fi pregătită pentru volume importante pentru 
Europa de Est și Europa de Vest. Capacitatea teoretică a 
fabricii este de două ori mai mare decât ceea ce produ-
cem astăzi, însă stația de amoniac nu era dimensionată 
pentru capacitatea totală a fabricii. Modelul inițial al 
Betty Ice era diferit de modelul de business al Unilever. 
Noi producem pe tot timpul anului ca să asigurăm vo-
lumele pe mai multe piețe și atunci nevoia de a extinde 
capacitatea e acolo. Odată ce finalizăm aceste investiții, 
fabrica Betty intră în rețeaua de producție a Unilever și 
va prelua volume pe care le vom trimite regional.

Ce rol joacă România în total business regional 
și ce potențial vedeți pe termen mediu și lung 
pentru piața locală?
România generează 70% din vânzările totale ale regiu-
nii pe care o coordonez. Cât despre diferențe, nu sunt 
lucruri semnificative. Consumul în țările vecine e puțin 
mai mic, dar acest lucru este strâns legat de PIB, veni-
turi, nivelul de dezvoltare a țărilor, toți acești indica-
tori fiind puțin mai jos. În ceea ce privește potențialul, 
România rămâne o zonă unde nivelul de consum este 
relativ mic față de restul Europei. Nu mai vizăm nicio 
achiziție. În ultimii opt ani am făcut două achiziții în 
România și două în Bulgaria, deci nu se mai pune în 
discuție o preluare. Noi avem o cotă de piață de peste 
30% din piața de înghețată, în condițiile în care aceasta 
este încă extrem de fragmentată și mai există loc de 
consolidări. Potențial de creștere există atât din prisma 
consumului, cât și din creșterea nivelului de venituri 
care generează acest consum. Există însă un pericol 
major generat de depopularizare. Pierdem populație și 
nu suntem foarte deschiși la imigranți. Lucrul acesta se 
simte și cred că, alături de faptul că nu putem susține 
dezvoltarea din lipsă de forță de muncă, e îngrijorător 
faptul că oamenii cu potențial au ales să plece din țară. 

De unde vin cele mai mari oportunități de 
creștere pe termen mediu și lung? 
„Better for you” (n.r. vegan, fără lactoză, fără grăsimi) este 
un trend important și cu ritm accelerat de creștere. Deși în 
economia categoriei nu înseamnă prea mult ca pondere, noi 
mizăm pe acest trend și suntem pregătiți să-l exploatăm. În 
plus, online-ul devine semnificativ – are deja masă critică și 
ajută la educarea populației. În cazul nostru, online-ul are o 
pondere de peste 2%. Este segmentul de retail cu cea mai 
bună dinamică - vorbim despre triple digit. ç
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Conceptul care se adresează cu 
succes atât consumatorilor finali,  
cât și revânzătorilor
Un concept complet nou 
pentru antreprenorul din 
spatele magazinelor Senic 
Gross&Market, locația din 
Slatina reușește să îmbine 
perfect nevoile 
consumatorilor finali, cât și 
pe cele ale revânzătorilor. 
Inaugurat la finalul anului 
trecut, în urma unei 
investiții de cinci milioane 
de euro, magazinul 
deservește zilnic în jur de 
1.500 de clienți.  
De Simona Popa

Î
nainte să fie prezent în piața de 
retail, brandul Senic repre-
zenta deja un nume important 
atât la nivel de producție, cât 
și pe piața locală de distri-

buție. Activitatea a început în 1994 
și se baza pe distribuția de produse 
alimentare și pe importuri. Zece ani 
mai târziu, familia Cîmpeanu cumpă-
ra fosta fabrică de bomboane de la 
Turnu Severin unde produce astăzi 
dulciuri. Din tot acest lanț lipsea însă 
componenta de comerț, așa că în 2017 
era inaugurat și primul magazin Senic.  
„Prima locație pe care am deschis-o 
a fost chiar în Turnu Severin unde 
aveam și fabrica. Știam că ar fi util 
și un punct de vânzare direct, dar 
la acea vreme făceam acest lucru 
la scară mică. Aveam doar produse 
alimentare preambalate”, își amin-
tește Severică Cîmpeanu. Treptat, 
antreprenorul a dezvoltat sortimenta-
ția pe măsură ce a extins și rețeaua de 
magazine. În 2019, spre exemplu, când 
a fost inaugurat magazinul din Pitești, 
gama de produse a fost extinsă cu 
sortimente din carne. Apoi, când au 
fost alese categoriile pentru locația 
din Brașov, pe listă au intrat fructele și 

legumele. „De fiecare dată am adaptat 
sortimentația la feedbackul clienților. 
Și, având în vedere că ne adresăm și 
consumatorilor finali, și revânzătorilor, 
am gândit gamele de produse astfel 
încât să acopere cât mai multe nevoi”, 
explică Severică Cîmpeanu.

Locația din Slatina, un concept 
complet nou

În acest moment, rețeaua Senic 
Gross&Market numără cinci ma-
gazine, cel mai mare dintre ele 
fiind cel din Slatina. Această loca-
ție reprezintă practic un concept 
complet nou pentru retailer, gândit 
de la zero astfel încât să îmbine mai 
multe facilități pentru shopperi, de 
la produse proaspete la congelate, 
mâncare gătită și inclusiv o spălătorie 
auto self-service. Aflat pe Varianta 
Oituz, nr. 21, magazinul are o supra-
față totală de peste 5.200 de metri 
pătrați, în jur de 15.000 de produse 
unice la raft și dispune de 12 case de 
marcat. Investiția în magazinul de la 
Slatina, cu tot cu achiziția terenului, 
s-a ridicat la cinci milioane de euro, 
estimările privind amortizarea fiind 

Magazinul lunii





24  |  Septembrie 2022

de maxim cinci ani. „Când am gândit 
acest magazin, ne-am dorit să acope-
rim o gamă cât mai largă de produse 
pentru că și spațiul ne permite acest 
lucru. Avem o zonă fresh cu fructe și 
legume, dar totodată acoperim 130 
de metri liniari cu vitrinele frigorifice. 
Însă ce am făcut diferit la această 
locație este galeria comercială. Ne-am 
dorit să aducem și activități comple-
mentare în cadrul magazinului, cum ar 
fi o farmacie, un magazin de haine, o 
băcănie, o cofetărie, care e și cafenea. 
Mai mult, în parcare am construit un 
punct grill pe care îl administrăm 
tot noi, precum și o spălătorie auto 
self-service. Acest concept urmează 
să fie implementat și la Focșani, unde 
vom deschide peste două luni un ma-
gazin în locul unei foste locații Zanfir”, 
spune Severică Cîmpeanu.
Deși se află în interiorul orașului, 
Senic Gross&Market nu poate fi 
catalogat ca un magazin de proximi-
tate pentru că nu acoperă neapărat 
misiunile de cumpărare de tip top-up. 
Clienții vin pentru aprovizionarea 
săptămânală, lucru care se resimte și 
în valoarea medie a bonului. Aceasta 
urcă până la 250 de lei și în magazinul 
de la Slatina ajung zilnic aproximativ 
1.500 de clienți. În ceea ce privește 
politica de preț, după cum spune și 
sloganul companiei - „Prețuri din ce 
în ce mai mici” - clienții beneficiază 
de discount pe măsură ce cantitatea 
cumpărată crește, retailerul operând 
cu două prețuri. 

Planuri de extindere

Până în acest moment, familia 
Cîmpeanu a investit în jur de 15 
milioane de euro doar în rețeaua 
de magazine Senic Gross&Market, 

majoritatea deschiderilor fiind în 
ultimul an și jumătate: locația din 
Brașov - inaugurată în luna octom-
brie a anului trecut, magazinul din 
Slatina - deschis pe 15 decembrie 
2021, magazinul din Mediaș - aprilie 
2022. „Având în vedere că în ultimul 
an am deschis trei locații, urmând ca 
până la finalul anului să inaugurăm 
și locația din Focșani, avem în plan 
extinderea cu unu - două magazine 
pe an. În acest moment deservim 
zilnic 7.000 de clienți și vom ajunge 
la 10.000 odată cu inaugurarea de la 
Focșani”, spune antreprenorul.
În drumul spre expansiune și câștiga-
re de cotă de piață în fața retailerilor 
internaționali, antreprenorii din spa-
tele Senic Gross&Market mizează pe 
produsele proprii ca factor diferenți-
ator, dar și pe relațiile bune pe care le 
au cu distribuitorii. 
„Am mărit constant gama de produse 
marcă proprie, iar în acest moment 
acoperim chiar și produse nealimen-
tare cum ar fi articolele din hârtie. 
Acum avem aproape 1.000 SKU, produ-
se sub marcă proprie, realizate de alții 
pentru noi, sau produse din Polonia, 
Bulgaria, Serbia, Macedonia, pe care 
noi le vindem exclusiv în România”, 
explică antreprenorul.
În ceea ce privește relația cu distribu-
itorii, în toți anii de activitate familia 
Cîmpeanu a reușit să lege o relație 
foarte bună cu firmele de profil cu 
care lucrează pentru toate cele cinci 
locații deja deschise, acesta fiind un 
alt atu pe care consideră că îl are în 
fața marilor lanțuri de magazine.  
Cât despre extinderea rețelei, acest 
lucru se va întâmpla pe măsură ce vor 
găsi locațiile potrivite, o provocare 
pentru retailer pentru că are nevo-
ie de spații extinse, care să includă 

și o parcare generoasă, adică cel 
puțin 150 de locuri, pentru că, spune 
Severică Cîmpeanu, oricât de bună 
ar fi sortimentația ta, dacă shopperii 
nu au unde să parcheze, îți vei limita 
capacitatea de vânzare.
„Din punctul nostru de vedere, cât 
timp nu ești dispus să investești în lo-
cația ta, nu vrei să aduci magazinul la 
standarde moderne, nu poți să pretinzi 
că te lupți de la egal la egal cu retaile-
rii internaționali”, punctează acesta.

Impactul inflației
 
Având în vedere scumpirile din ulti-
mul an, comportamentul de achiziție 
al românilor s-a schimbat. „Nu există 
niciun produs care să nu se fi scumpit 
raportat la anul trecut. Dacă ne refe-
rim doar la produsele de bază, zahă-
rul costă acum mai mult decât dublu, 
la fel și uleiul. Deși clienții cumpără 
mai puțin, la momentul actual volu-
mul total este în creștere semnifica-
tivă datorită noilor deschideri”, spune 
antreprenorul. Doar pe segmentul de 
retail, compania estimează pentru 
acest an o creștere a cifrei de afaceri 
de aproximativ 70% peste nivelul de 
28 de milioane de euro înregistrat în 
2021. Creșterea vine atât din expansi-
une, cât și din inflație. Toate magazi-
nele din rețeaua Senic Gross&Market 
au înregistrat creștere valorică, dar, în 
același timp, au crescut considerabil 
costurile de funcționare atât pentru 
energie electrică, cât și pentru gaze. 
Astfel, retailerul analizează posibili-
tatea a instala panouri fotovoltaice 
pentru de a contracara aceste scum-
piri și, totodată, pentru a menține 
neschimbate planurile de investiții 
pentru viitorul apropiat. ç

Retail Magazinul lunii





26  |  Septembrie 2022

Antreprenorul spune că a optat pentru un magazin  
online pentru că și-a dorit de la început să aibă un busi-
ness cu posibilitatea de scalare. „Nu aveam bani pentru 
o rețea de magazine, dar puteam face un singur punct 
de vânzare care să fie fizic sau online. Am considerat că 
este mult mai greu să scalezi fizic decât online pentru 
că ne-am fi limitat geografic doar la o anumită zonă. 
Când am început noi, era infinit mai greu să faci un 
magazin online decât să faci un magazin fizic. Acum lu-
crurile sunt mai simple, au apărut tot felul de platforme. 
Nimeni din echipă nu știa ce înseamnă un magazin  
online, nu știam nici măcar indicatorii pe care trebuie 
să îi urmărim. Toată lumea a trebuit să învețe de la zero. 
Îmi amintesc că am livrat prima comandă în martie 2015 
și a fost o comandă de test. Timp de un an am fost o 
echipă de 7 - 8 oameni care munceau zilnic într-o direc-
ție pe care nu o cunoșteau”, își amintește Ciprian.
O altă provocare pentru antreprenor a fost efortul de 
educație și faptul că a supraestimat piața și apetitul 
consumatorilor pentru produse organice. Privind retro-
spectiv, pandemia de COVID-19 a fost cea care a impul-
sionat creșterea acestui segment și, implicit, vânzările 
Republica BIO. De altfel, acesta spune că cei opt ani de 
business au fost „o perioadă de sus-jos”, deși cifra de 
afaceri a fost mereu în creștere. „Din punctul de vedere 
al profitului nu a fost o poveste de mare succes până 
acum doi ani și a fost o traiectorie sinuoasă din cauza 
deciziilor pe care a trebuit să le luăm. Am făcut multe 
greșeli la început, am început cu un model ca și cum te 
apuci să construiești o mașină și nu pui piesele unde 
trebuie. Tot timpul am constatat că e ceva de ajustat. 
Am avut foarte multe oscilații pentru că nu poți citi 
nicăieri strategia de listare. Când ne-am lansat erau cel 
puțin 50 de magazine online pe domeniul acesta și cel 
puțin cinci jucători semnificativi. Dintre toți care erau 
la momentul respectiv, mai puțin de 10% mai există. 
Cheltuiam foarte mulți bani și pur și simplu nu reușeam 
să ne dăm seama ce putem să schimbăm să nu avem 
și noi soarta competitorilor noștri care închideau unul 
după celălalt. Businessul online este un business de 
date și trebuie să decizi diferențiatorul. Este prețul, este 
clientul service-ul, este selecția de produse? Ce oferi 
clientului și alții nu au? Noi nu știam. A trebuit întâi să 

Cu vânzări de peste opt milioane de lei, impulsionate de interesul tot mai mare al 
consumatorilor pentru un stil de viață cât mai sănătos, Republica BIO este unul 
dintre cele mai longevive magazine online de produse organice, cu peste 6.000 
de SKU-uri listate. Cu o extindere graduală în mediul fizic și cu propria marcă de 
alimente, Republica BIO este o poveste antreprenorială care s-a reinventat și a 
tot testat până a ajuns la cartea câștigătoare. De Andra Imbrea Palade

Republica BIO a fost răspunsul pe care 
Ciprian Stancu și l-a oferit la întrebarea 
cum ar putea ajuta oamenii să fie mai 
sănătoși. Se întâmpla în februarie 2014, la 
câțiva ani după un episod neplăcut cauzat 

de starea sa de sănătate și în urma căruia și-a schimbat 
drastic stilul de viață și alimentația. „Trebuie să recu-
nosc că, la momentul respectiv, nu aveam niciun fel de 
pregătire de business și nu știam cum să mă uit la un 
potențial business. Nici măcar nu știam să fac un plan 
de afaceri. Uitându-mă acum în urmă, dacă aș fi știut 
ce presupune un business, dar mai ales unul online, cu 
siguranță înainte să decid să fac asta, aș fi luat mult mai 
mulți factori în calcul și mult mai multe alte tipuri de 
businessuri”, povestește fondatorul Republica BIO.

Republica BIO, retailerul care a pariat 
pe puterea produselor organice 
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învățăm cu ce ne-am putea diferenția, să evaluăm cât de 
costisitor ar fi să ne focusăm pe acel lucru și apoi să ne 
întrebăm dacă este un diferențiator suficient de mare ca 
să ne asigure supraviețuirea”, spune Ciprian Stancu.
După ani buni cu pierderi de până la 300.000 de euro 
anual, strategia Republica BIO a fost de a crește profita-
bilitatea prin lansarea brandului propriu, atât pe zona de 
commodities, cât și pentru produse cu valoare adăugată 
mai mare și cu rețete unice. „Îmi amintesc o decizie ra-
dicală, despre care în continuare nu știu dacă a fost cea 
mai bună, dar ne-a făcut să supraviețuim și să ajungem 
unde suntem astăzi, adică o companie care înregistrează 
profit. Decizia a fost ca produsele marcă proprie să le 
denumim Republica BIO. Noi aveam notorietatea de ma-
gazin online și voiam să vindem produsele și către alți 
retaileri, nu doar pe propriul site. La momentul respec-
tiv, ni s-a părut că efortul de marketing va fi simplificat 
dacă este același nume și împrumutăm din notorieta-
tea pe care deja o construiserăm. În ciuda faptului că 
pierdeam bani, că eram un business mic, notorietatea pe 
care o aveam era puternică. Pe această notorietate am 
reușit să introducem produsele în piață. În momentul în 
care le-am lansat, am avut un bazin de adopție semnifi-
cativ pentru categoria respectivă și în felul acesta cifrele 
au început să se schimbe”, povestește Ciprian.
Și dacă în 2018 a început introducerea produselor marcă 
proprie, în 2019 deja se vedeau primele rezultate, iar în 
2020 cifra de afaceri se dubla, până la 6,4 milioane de 
lei. Creșterea businessului nu s-a oprit aici, astfel că 
anul trecut Republica BIO a avut afaceri de 8,6 milioane 
de lei, iar pentru acest an obiectivul este de 15 milioane 
lei, în prezent compania fiind în grafic cu targetul setat.

Sortimentație și distribuție 

În prezent, Republica BIO comercializează peste 5.000 
de produse, dintre care 60 marcă proprie, restul fiind de 
la 180 de branduri partenere, precum Rapunzel, Biona 
sau producători locali precum Energovita, Terra Apis sau 
Canah. Sortimentația cuprinde atât superalimente -  
ingrediente, pulberi - alimente fără gluten, zahăr, 
lactoză, amidon sub formă de cereale, dulciuri, băuturi, 
semințe, conserve, lactate, fructe deshidratate, precum 
și suplimente alimentare, dar și o gamă largă de cosme-
tice și produse de înfrumsețare, articole pentru mamă și 

copii și chiar produse pentru menaj.
În topul vânzărilor se află categoria de alimente, urma-
tă de suplimentele alimentare și cosmetice. În ceea ce 
privește ponderea brandurilor, Republica BIO este de 
departe cel mai vândut, cu 40% din totalul comenzilor. 
„De remarcat este faptul că rata de creștere înregis-
trată anul acesta de categoria detergenților o depă-
șește pe cea a alimentelor. Produsele cele mai căutate 
rămân ingredientele pentru gătit, produsele pentru 
mic-dejun și gustările. Vânzările de snacking sănătos 
au «decolat» în 2022, odată cu lansarea Sănățelelor”, 
povestește Ciprian.

Republica BIO în cifre

Când vine vorba despre valoarea coșului mediu, acesta 
a crescut de la an la an, iar față de perioada anterioară 
pandemiei, creșterea este de 29%. De asemenea, ca ur-
mare a acțiunilor de loializare implementate, anul acesta 
a continuat să crească și rata de revenire a clientului în 
magazinul online cu 5 puncte procentuale față de 2021.
Pe lângă magazinul online propriu, produsele Republica 
BIO se vând în 600 de locații, băcănii, magazine spe-
cializate, lanțuri de cafenele sau benzinării, precum și 
în alte shopuri online, precum Farmacia Tei sau eMAG. 
„Dacă vorbim despre ponderea distribuției din totalul 
cifrei de afaceri, adică vânzările către terți - atât offline, 
cât și online - datorită faptului că ne-am focusat foarte 
mult pe această zonă am crescut de la 14% în 2019, 
la 24% în 2020, 32% în 2021 și în 2022 va fi peste 50%. 
Acest ultim procent este luat în calcul fără nicio listare 
într-un IKA. Lucrurile se schimbă radical pentru că în 
retailul de food cifrele sunt mari pentru segmentul bio, 
chiar și pentru categoriile noi în care am intrat, precum 
snacking săbătos. La o cifră de afaceri de 15 milioane lei 
cât estimăm noi pentru acest an, un singur contract cu 
un retailer internațional poate schimba radical această 
pondere. Adică să mergem la mai mult de 50% din cifra 
de afaceri”, explică Ciprian.
Bugetul de investiții pentru acest an se ridică la 
500.000 de euro care vor fi redirecționați în dezvoltarea 
distribuției și a echipelor de vânzări, alături de lan-
sarea de noi produse și promovare. Cât despre creș-
terea prețurilor materiilor prime din ultima perioadă, 
antreprenorul nu a implementat măriri ale prețurilor 
produselor: „Cât timp pot să susțin și să absorb asta 
și să îmi protejez în primul rând businessul și echipa, 
o să amânăm momentul scumpirilor cât se poate de 
mult. Sunt șocuri foarte mari pe partea de furnizare de 
materii prime, sunt mulți care justifică contextul să ia 
niște decizii de a crește marjele de profit, cresc prețuri-
le mai mult decât ar trebui. Noi avem cealaltă viziune și 
anume dacă vrei să faci bine oamenilor și aceasta este 
misiunea ta, atunci ajută-i. Amână cât se poate de mult 
momentul creșterii prețurilor, iar când o faci, fă-o cât se 
poate de puțin, astfel încât impactul tău asupra lor să 
fie cât mai mic”, încheie Ciprian Stancu. ç
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La nivel local, companiile vor să beneficieze de 
soluții software personalizate, indiferent de 
sectorul în care activează, pentru a înde-
plini, la rândul lor, nevoile clienților, explică 
Zemy Apfelbaum, Director Executiv al Wizrom 

Software. În ceea ce privește principalele beneficii aduse 
de implementarea unui sistem WMS, printre cele mai 
apreciate sunt acuratețea datelor, îmbunătățirea acordu-
rilor privind nivelul serviciilor (SLA), reducerea costurilor 
de manipulare și depozitare, nivelul de control asupra 
transferurilor de marfă, un proces de inventariere foarte 
precis, într-un timp redus, dar și localizarea cu acura-
tețe a fiecărui articol în funcție de lot. „De asemenea, 
nivelul de acuratețe aproape absolut (99%) în ceea ce 
privește politica de picking are ca și consecință pozitivă 
diminuarea drastică a numărului de retururi cu care se 
confruntă companiile”, explică el. În momentul în care o 
companie decide să achiziționeze și să implementeze un 
sistem de tip WMS, se recomandă respectarea unei serii 
de etape pentru ca un potențial client să beneficieze 
la maximum de un astfel de program, spune directorul 
executiv al Wizrom Software. „Pentru a ne asigura că 
baza de la care plecăm într-o nouă colaborare, claritatea 
în ceea ce privește procesele de business existente este 
crucială. În plus, este necesară evaluarea și ajustarea 
acestora astfel încât implementarea unui sistem WMS 
să fie cât mai eficientă și adaptată nevoilor specifice ale 
companiei care urmează să implementeze programul 

furnizat de noi. Pentru a discuta specific despre indica-
torii care pot asigura un proces de implementare optim 
este necesar să discutăm aplicat, în funcție de industria 
în care un potențial client activează.” Potrivit lui Zemy 
Apfelbaum, soluțiile WMS oferite de Wizrom, Warehouse 
Expert și modulul WizPro WMS, se diferențiază, în primul 
rând, prin capabilitățile de personalizare la nivel macro 
– atât în ceea ce privește procesele de business, cât și 
la nivel micro – a modului în care sunt afișate câmpurile 
care trebuie completate și afișate pe terminalele mobile, 
transformându-le în programe de tip self-service. „Astfel, 
costurile sunt reduse din start, fiind eliminată nevoia 
unui programator care să se ocupe de instalarea soluției. 
Warehouse Expert este o soluție modulară și se adap-
tează în mod facil pe cerințele clienților. Dintre modulele 
pe care le include acest software menționez Warehouse, 
Transportation Management, Delivery Tracking, Lot 
Planning, WMS Suite etc. Soluția este concepută pentru a 
fi ușor de utilizat, sistemul având o interfață grafică prie-
tenoasă, capacități puternice de interogare, posibilitatea 
vizualizării multiple de date, functionalități de securitate 
incorporate. Astfel, acesta oferă posibilitatea creării de 
reguli de business și reguli operaționale flexibile. În plus, 
acesta rulează independent, nefiind necesară o interfață 
cu o soluție ERP. În ceea ce privește modulul inclus în 
WizPro, soluția noastră ERP, acesta utilizează o bază de 
date comună, ceea ce duce la minimizarea posibilității 
apariției erorilor cauzate de redundanța datelor.”

Soluțiile de tip WMS, element 
esențial în eficientizarea depozitelor

Pe măsură ce industriile de transport și logistică devin tot mai digitalizate, iar zona de 
e-commerce presupune o accelerare a proceselor de livrare, soluțiile de tip warehouse 
management system (WMS) devin critice pentru buna funcționare a depozitelor. Care sunt 
însă indicatorii ce trebuie luați în calcul la implementarea unor astfel de sisteme și care 
sunt beneficiile aduse de acestea? De Bogdan Angheluță

Retail
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Tehnologii în retail

Importanța etapei de analiză a proiectului

Edward Petrescu, Fondator Axes Software, spune că 
sunt multe beneficii pe care le constată în proiectele 
implementate de compania pe care o reprezintă. Printre 
acestea se numără eficientizarea resurselor umane și 
reducerea erorilor, eficientizarea spațiului de depozi-
tare, reducerea timpilor de procesare a comenzilor de 
client, imagine clară a stocurilor, eliminarea pierderilor 
datorate expirării mărfurilor, generarea de documente 
de livrare corect și rapid, obținerea de indicatori de 
performață asupra activității în timp real. „Ca la imple-
mentarea oricărui tip de proiect, beneficiarul soluției 
trebuie să desemneze persoane responsabile intern de 
proiect: un manager de proiect și o persoană care să 
cunoască foarte bine toate fluxurile logistice din cadrul 
companiei. De multe ori, cele două roluri pot fi atribuite 
unei singure persoane. De asemenea, trebuie ținut cont 
de faptul că implementarea unei soluții WMS va aduce 
schimbări majore în logistică, iar acestea pot afecta și 
alte departamente cum ar fi vânzările sau achizițiile. O 
etapă foarte importantă în implementarea unui proiect 
este cea de analiză a fluxurilor: ce îmbunătățiri se pot 
aduce și cum se pot implementa acestea în noua apli-
cație WMS. Odată cu implementarea WMS-ului, rolurile 
persoanelor din cadrul depozitului vor fi mult mai clare, 
fără a crește schema de personal.” Edward Petrescu mai 
spune că expertiza echipei Axes Software este dată de 
numărul și diversitatea proiectelor deja implementate. 
„Din punctul nostru de vedere, înțelegerea fluxurilor sau 
etapa de analiză este cea mai importantă etapă a unei 
implementări, la noi se materializează cu un document 
care se transformă în «Biblia» proiectului. Acest docu-
ment poate fi folosit ulterior de client și pentru defi-
nirea noilor proceduri de lucru.” Un alt aspect extrem 
de important, adaugă el, este flexibilitatea aplicației. 
„Pentru că noi ne dorim să eficientizăm orice aspect al 
fluxurilor, trebuie să avem în spate o aplicație care să 
poată fi adaptată la aceste nevoi. Nu aș vrea să spun 
că facem orice în cadrul unui depozit, dar pot spune cu 
siguranță că nu am avut, la clienții noștri, vreo cerință 
de business care să nu poată fi implementată în aplica-
ție. Pe de altă parte, în baza experienței pe care o avem, 
aplicația noastră xTrack WMS a fost construită având la 
bază principiul SDS (System Directed Solution) pentru a 
reduce cât mai mult decizia umană în fluxurile logistice. 
Practic, ne dorim ca personalul din depozit să primeas-
că toate sarcinile de lucru prin alocare automată de 
către sistem și să nu existe dispeceri care să coordone-
ze această activitate. Folosind aceste principii am ajuns 
la eficientizări semnificative ale muncii din depozit.” 

WMS, componentă-cheie pentru companiile 
care operează depozite

Odată cu extinderea masivă a tehnologiei, s-a schim-
bat profilul piețelor atât în domeniul business to 

business și în domeniul business to consumer, potri-
vit lui Tiberiu Pfiszter, Product Manager BITSoftware. 
Comenzile trebuie livrate în timpi mai scurți, cu acu-
ratețe cât mai mare și costuri cât mai mici. Totodată, 
portofoliul de produse s-a diversificat, fiecare busi-
ness având de-a face cu un număr tot mai mare de 
produse. „Pe de altă parte, există cerințe speciale, cum 
ar fi trasabilitatea loturilor cerută de reglementările 
legale în domenii precum farmaceutic sau alimentar, 
sau trasabilitatea seriilor unice în vederea asigurării 
garanției la produse precum aparatele electronice sau 
piese auto.” În acest context, explică el, coordona-
rea activității într-un depozit presupune niște sar-
cini extrem de dificile, dacă nu chiar imposibile, fără 
asistența unui software specializat. „Dacă în trecut un 
sistem WMS era o chestiune de optimizare a costurilor 
și/sau a proceselor, astăzi el reprezintă un element 
cheie pentru orice business care are unul sau mai 
multe depozite. Ca să facem o paralelă, în prezent, un 
WMS în depozit este echivalentul telefonului mobil 
în comunicații”, adaugă el. Care sunt însă indicatorii 
care trebuie urmăriți pentru a stabili funcționalitățile 
sistemului? Alina Răfoi, Digital Marketing BITSoftware, 
spune că aceștia se stabilesc de fiecare manager 
în parte, în funcție de verticala din care provine, în 
funcție de dificultățile pe care le experimentează și 
de obiectivele pe care și le propune. „Dar, în principal 
ar trebui să se urmărească nivelul de automatizare 
pe care sistemul îl aduce, ceea ce înseamnă reduce-
rea timpului de operare pentru angajații din depozit, 
nivelul de control și de optimizare a stocurilor, viteza 
de procesare, colectare și livrare comenzi, integrarea 
cu sisteme și device-uri care aduc câștiguri importante 
de timp, acuratețe și de bani, îmbunătățirea produc-
tivității operatorilor.” Pentru a stabili cu exactitate 
costurile implementării soluției WMS este nevoie, cu 
siguranță, de o analiză de business specifică activității 
în sine, precum și a problemelor întâmpinate. „Pentru 
o exemplificare ce poate poziționa clientul într-un 
orizont de buget estimativ, costurile implementării 
unei soluții de management a depozitelor poate varia 
între 5.000 și 20.000 de euro. În cazul FluxVision WMS, 
soluția oferită de BITSoftware, trebuie să nu uităm că 
fiind o soluție în cloud pe bază de abonament variabil, 
costurile suplimentare cu licențierea sunt eliminate.” 
Tiberiu Pfiszter spune că există numeroși diferenția-
tori între FluxVision WMS și celelalte soluții existente 
pe piață, printre cele mai importante elemente fiind 
configurabilitatea. Mai exact, prin intermediul celor 
peste 100 de parametri funcționali editabili și a fluxu-
rilor de lucru editabile, FluxVision poate fi setat direct 
de către client. „Este o caracteristică critică în special 
pentru operatorii logistici (3PL) care aduc în portofo-
liu noi clienți cu modalități noi de lucru, respectiv își 
deschid depozite noi și pot face aceste lucruri fără a 
fi necesare modificări în software - modificări care de 
obicei sunt foarte costisitoare.” ç
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Domeniul eCommerce a crescut impresio-
nant în ultimii ani, tot mai mulți antrepre-
nori și-au extins businessul din offline prin 
online, concurența este și ea în continuă 
creștere, dar la fel sunt și așteptările și 

nevoile cliențlor. Iar o politică de retur prietenoasă poa-
te fi un avantaj competitiv pentru un business online. 
Totuși, ca fiecare beneficiu pe care încercăm să îl oferim 
clienților și returul vine cu provocări și mai ales costuri 
mari pentru antreprenorii eCommerce.  
Un studiu realizat de iSense Solutions în 2021 arată 
că 68% dintre cei 3.138 de repondenți chestionați 
consideră că posibilitatea de returnare facilă a pro-
duselor este printre criteriile principale în alegerea 
unui magazin online. Mai mult, pentru 63% dintre 
respondenți un alt criteriu important este rapiditatea 
restituirii sumelor cheltuite în caz de retur. 
Ce alte dorințe mai au românii în ceea ce privește retururile?

n 76% dintre respondenți doresc ca returul produselor 
să fie gratuit;
n 29% din cei 3.138 doresc ca în procesul de retur să nu 
fie necesară completarea de hârtii;
n 18% își doresc ca returul produselor să se poată face si în 
magazinul fizic, dacă acesta există, în timp ce 17% își doresc 
să aibă posibilitatea de a returna produsele la un locker. 

Politica de retur: obligații legale ale  
afacerii eCommerce

În primul rând, în România avem 14 zile drept de retur. 
Odată ajuns produsul la client, acesta are la dispoziție 
14 zile de a returna produsul fără să fie nevoit să mo-
tiveze returul. Tot 14 zile zile are la dispoziție și comer-
ciantul să ramburseze clientului valoarea produsului. 
Toate informațiile despre procesul de retur, condițiile de 
retur și rambursare trebuie specificate clar în politica 

Cum să scazi rata de retur 
în eCommerce

Politica de retur îți crește vânzările din magazinul online sau este o amenințare pentru 
businessul tău? Primești prea multe retururi și nu știi cum să optimizezi această activita-
te? Mai multe informații despre cauzele principale ale returilor și soluții care pot fi luate în 
considerare regăsești în articolul de mai jos.

E-commerce corner
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de retur disponibilă pe website. Această politică este 
practic o parte componentă a contractului de vânza-
re-cumpărare online. 
Foarte important: asigură-te că prezinți vizibil și la 
îndemâna clientului o astfel de politică în magazinul tău 
online. Pe lângă aspecte ce țin de partea legală, politica 
de retur este și o dovadă de credibilitate în fața vizitato-
rilor și clienților din magazinul tău online.

Ce costuri implică un retur?

Fără a fi prea dur, îți pot spune din start că un retur te 
costă extrem de mult. În primul rând, ai pierdut o vânza-
re. Apoi, intervine costul transportului, care include atât 
costul de livrare al produsului către client, cât și costul 
de returnare al produsului. Dar cel mai valoros la acest 
capitol este timpul: timpul de aprobare al returului și cel 
de procesare al returului. 
Mai apoi, returul pe care îl primim nu îl mai putem vinde 
ca un produs nou cum se poate întâmpla în alte țări. 
În România avem politica produselor deteriorate sau 
resigilate. Astfel, produsul se vinde resigilat, iar prețul 
produsului este evident mai mic. 
Și dacă produsul îl avem în format dropshipping e cu atât 
mai dificil, pentru că poate ai cumpărat produsul direct 
de la un furnizor care nici măcar nu a trimis produsul la 
tine, ci direct la client. În acest caz, situația se complică.
Ultimul pas ar fi procesul de reaprovizionare și calculele 
de necesar de stoc, care acum sunt perturbate.
După ce ai toate aceste costuri clarificate, cum vei 
calcula rata de retur? Rata de retur poate fi calculată în 
mai multe feluri:
n Valoare: cât la sută din valoarea vândută este valoare 
returnată? Acum ai prima imagine a ratei de retur.
n Comenzi: câte comenzi au solicitări de retur?
n Linii: câte linii de pe factură au fost returnate? 
n Produse: câte produse se returnează dintr-o comandă? 
Analizează totodată și elemente suplimentare care te 
pot ajuta să iei decizii mai bune:
n Brand/Furnizor: gândește-te la rata de retur pe brand 
sau furnizor vândut, deoarece te ajută să identifici unde 
sunt punctele cheie unde poți optimiza această rată.

n Tip produs: unele tipuri de produse au o rată mai 
mare de retur, precum cele din categoria fashion.

Motive de retur și soluții pentru  
optimizarea acestuia

Este foarte important să te gândești la motivele 
retururilor din magazinul tău online pentru că doar 
așa vei reuși să găsești cele mai bune soluții pentru 
acestea. Iar printre cele mai întâlnite cauze de retur 
se numără acestea:
n Fotografiile produselor nu reflectă realitatea;
n Descrierile produselor nu sunt corecte, iar produsul 
primit nu este în concordanță cu specificațiile de pe site;
n Termenul de livrare al produselor este prea lung sau 
nu este specificat către client;
n Calitatea produsului nu este în conformitate cu aștep-
tările create clientului;
n Mărimile produselor primite nu se potrivesc cu tabelul 
de mărimi afișat pe site;
n Produsul ajunge deteriorat la client.

Ce poți face pentru a optimiza rata de retur?

Analizează datele. Identifică cele mai frecvente cauze 
de retur și apoi începi să cauți soluții concrete; 
Lucrează la managementul așteptărilor. Mai concret, fă-l 
pe client să se aștepte că în colet o să găsească exact ce 
a comandat sau chiar ceva mai bun decât se aștepta;
Respectă promisiunea timpului de livrare. Acest aspect 
este chiar mai important decât timpul de livrare în sine, 
adică e mai important să promiți că livrezi în trei zile 
și atunci să ajungă coletul, decât să promiți că vei livra 
mai repede și să intervină întârzieri;
Prezintă descrieri detaliate. E important să prezinți in-
formații corecte și relevante pentru produse, împreună 
cu fotografii de produs calitative și oneste. De aseme-
nea, poți opta și pentru video-uri de tip unboxing sau 
prezentare produs;
Folosește un modul de recenzii și reviews pe site. Aici 
clienții pot lăsa comentarii privind experiența avută cu 
magazinul tău online, cu produsele comandate și unde 
pot lăsa fotografii reale cu produsele comandate;
Impulsionează utilizarea plății cu cardul;
Mărește perioada de acceptare a retururilor. Cea mai mare 
parte din retururi sunt făcute în primele zile de la primirea 
coletului. O perioadă mai mare de retur scade presiunea de 
a face returul rapid, ceea ce poate face clientul să își schim-
be părerea despre produs, să înceapă să îl folosească.

Sper ca informațiile oferite mai sus să îți fie de folos în 
businessul tău eCommerce și să te ajute să te pregătești 
din punct de vedere financiar pentru impactul pe care 
retururile îl pot avea în afacerea ta. ç

Articol scris de Cosmin Costea, fondatorul eComMasters  
și expert eCommerce

E-commerce corner
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Magazinul online operat de retailerul cora a fost cea mai accesibilă platformă online în luna august, 
potrivit analizei Shopping Basket care monitorizează lunar prețurile principalelor bunuri de larg consum 
din magazinele online ale jucătorilor internaționali prezenți pe piața locală. Valoarea coșului de 
cumpărături format din 28 de produse de bază disponibile a fost de 376,23 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.

 numărul total al situațiilor de produse  
not available pe platformele  

online monitorizate

indisponibil în toate cele patru platforme 
online accesate

1 produs

296,92 lei

valoarea coșului de cumpărături pentru 22 
de produse (disponibile în toate rețelele 

analizate) pe cora.ro, cel mai ieftin magazin în 
luna august (fără taxa de transport inclusă)

valoarea celui mai scump coș de 
cumpărături înregistrat de carrefour.ro prin 
bringo pentru 26 de produse disponibile în 
ziua achiziției (taxa de livrare fiind inclusă)

395,34 lei

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 N/A 9,89 9,75
Făină de grâu Băneasa, categ. 
000, pungă de hârtie 1 kg 5,80 5,80 5,83 5,79

Zahăr Mărgăritar Cristal,  
pungă de hârtie 1 kg N/A 4,49 5,82 4,29

Mălai Extra Băneasa 1 kg 5,50 (preț în afara 
promoției 6,05) 6,19 7,12 6,70

Orez Deroni Camolino 1 kg 8,55 9,75 8,89 9,69
Pate Bucegi Porc 120 gr 3,65 3,89 3,89 3,93
Lapte Zuzu, 3,5% grăsime,  
cutie carton 1 l 7,30 8,19 N/A 8,34

Unt de masă Albalact  
65% grăsime 200 g 12,60 13,29 11,89 13,45

Ulei de floarea-soarelui 
Untdelemn de la Bunica, PET 1 l 11,49 11,39 (preț în afara 

promoției 11,49) 11,49 11,59

Apă minerală necarbogazoasă 
Aqua Carpatica, PET 2 l 3,65 3,75 3,38 3,69

Băutură răcoritoare  
Coca-Cola, PET 2,5l 6,15 (preț în afara 

promoției 6,65) N/A 6,89 7,39

Bere Neumarkt 5,2% alcool, PET 0,5 l 2,65 2,79 2,50 2,83
Vin Jidvei Demisec  
Fetească Regală 0,75 l 15,00 14,99 (preț în afara 

promoției 15,49) 15,79 16,80

Cafea măcinată Jacobs Kronung 
Alintaroma verde 500 g 20,18 (preț în afara 

promoției 26,90) 32,99 32,99 31,99

Iaurt Danone natural,  
3,5% grăsime 130 g 1,25 1,49 1,30 1,42

Tabletă de ciocolată Milka Lapte 100 g 4,42 3,91 4,68 4,06
Telemea de vacă Hochland 350 g 13,70 13,79 14,09 13,83
Cașcaval de Sendviș Delaco 350 g 15,90 16,08 13,05 16,15
Piept de pui dezosat Fragedo kg 32,89 28,90 26,54 35,19
Salam Săsesc Cris-Tim 650 g 31,30 32,00 35,13 N/A
Cereale Lion Caramel&Chocolate 500 gr 15,40 15,40 14,09 12,91
Produse nealimentare de marcă
Colgate Advanced  
White Charcoal 100 ml 13,60 11,30 12,49 12,91

Săpun solid Dove Beauty Cream 100 g N/A N/A N/A N/A
Deodorant Dove Original 150 ml 13,43 17,89 12,99 14,79
Șampon Head&Shoulders Classic 400 ml 25,95 26,49 29,99 32,82
Hârtie igienică Zewa De Luxe  
3 straturi, Piersică sau Mușețel

10 sau 8 
+2 role 25,50 25,50 24,99 26,39

Detergent capsule Ariel 
Mountain Spring/ Color3in1 15 buc, 26,14 26,90 27,79 28,49

Balsam de rufe Lenor Spring 1,5l N/A 16,50 13,59 17,55
Detergent de vase Fairy Lemon 
Activ Foam 450 ml 6,16 N/A 7,99 5,51

Triumf ultra activ degresant 
forte universal 500 ml 11,00 10,99 11,09 11,69

Cost transport 15,00 19,99 0,00 5,50*
TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI - fără 
transport 374,44 375,35 376,23 370,08

TOTAL COȘ CUMPĂRĂTURI - cu 
transport 389,44 395,34 376,23 375,58**

timpul mediu petrecut la 
cumpărături pe platformele 

online în ziua efectuării 
cumpărăturilor

8,5 minute

aflate la promoție  
în ziua achiziției

5 produse

22 august 2022

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

* taxă împachetare;
** Voucher 40 RON cu codul AUGUST40 la cumpărături de peste 300 RON, cu Livrare a doua zi! 25 RON voucher cu codul 
AUGUST25 la cumpărături de peste 150 RON, cu Livrare in 2 ore!
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Promoții/Campanii/Lansări

Lansare Tchibo Cafissimo Grand Classé El Tempixque
Tchibo Grand Classé El Tempixque este o nouă ediție 
limitată Cafissimo, certificată Rainforest Alliance, 
cu note subtile de nuga, caramel și pere. Cafeaua 
de origine din regiunea Antigua, Guatemala, face 
referire la ferma de cafea „El Tempixque”, pe care 
Arturo Falla a fondat-o, inspirat fiind de marele 
copac Tempisque. În urmă cu șase ani, verii Adrian și 
Sebastian au preluat ferma: „Familia noastră cultivă 
cafea de 133 de ani. Suntem mândri să putem condu-
ce moștenirea familiei într-un viitor inovator și să o 
lăsăm să crească. Conceptul de cultivare sustenabilă 
ne permite să culegem astăzi roadele muncii străbu-

nicului nostru.” Această cafea premium Grand Classé poate fi preparată 
la aparatul Tchibo Cafissimo.

Macromex lansează campania „Înapoi la 
școală cu prietenii”

Întoarcerea la școală este întotdeauna o aven-
tură. Macromex, în parteneriat cu Bel și Disney, 
dă startul unei noi campanii cu premii destinate 
atât celor mari, dar mai ales celor mici, aducând 
mai aproape personajele Disney™ clasic. Astfel, 
începând cu 1 septembrie, prietenii Disney™ 
le oferă consumatorilor șansa de a câștiga o 
excursie VIP la Disneyland Paris, dar și multe alte 
premii atractive. Tot ce trebuie să facă pentru a 
intra în competiție este să cumpere orice produs 
Babybel, Văcuța Veselă sau Kiri și să înscrie 
bonul pe www.distractivdemancat.ro. În plus, 

consumatorii pot colecționa personajele preferate Disney™ și de pe amba-
lajele produselor Babybel, Brânză și grisine și Kiri. Campania este adresată 
persoanelor fizice, este valabilă în perioada 01.09.2022- 15.10.2022, în limita 
stocului disponibil, în toate magazinele din țară. 

O nouă campanie Meggle Smântână pentru gătit
Meggle România lansează o campanie 
integrată - Tv, Digital, Social Media, Print, 
InStore - menită să sublinieze noul  
revamp de acest an, precum și extinde-
rea de gamă: Smântână pentru gătit 10% 
grăsime, 500ml și 200ml. 
Ideea centrală a campaniei se învârte în 

jurul versatilității produsului, precum și a diverselor tipologii de consu-
matori, sub sloganul „Secretul care face diferența!”. Meggle Smântână 
pentru gătit, în varianta de 20% grăsime și 10% grăsime, este dedicată 
unui public larg, atât celor cu experiență, cât și pentru cei ce abia încep 
să descopere secretele bucătăriei, care sunt interesați să încerce lucruri 
noi și caută o experiență culinară delicioasă, fie că gătesc doar pentru 
ei sau pentru toată familia: aperitive și gustări, supe creme, paste și alte 
feluri principale sau chiar desert. Produsele sunt distribuite la nivel nați-
onal, atât în retailul modern, cât și în cel tradițional.

Noutăți în 
portofoliul Purina
Purina își extin-
de portofoliul și 
lansează gama 
Gourmet Mon 
Petit Intense, o 
colecție de rețete 
extravagante, 
care celebrează 
intensitatea aro-
mei și care sunt 
create cu ingredi-
ente de înaltă calitate, pentru ca 
pisicile să se poată bucura de o 
masă 100% echilibrată și comple-
tă. Produsele Gourmet Mon Petit 
Intense sunt ușor de deschis, 
ușor de servit la o singură masă, 
într-un plic creat pentru a putea 
fi reciclat.

5 to go lansează 
capsule pentru cafea

5 to go își extinde portofoliul 
și intră în categoria de capsu-
le pentru cafea cu o gamă de 
produse dedicată segmentului 
de retail. Disponibile pentru 
început în trei sortimente com-
patibile Nespresso - Colombia 
L’esperienza, Urban Crema și 
Esclusivo – capsulele din această 
gamă au fost dezvoltate ca răs-
puns la nevoile pieței și adaptate 
cerințelor consumatorilor, fiind 
menite să aducă la un alt nivel 
experiența cafelei băute acasă.
Dezvoltarea permanentă a gamei 
de produse și extinderea opera-
țiunilor în retail sunt obiective 
importante pentru 5 to go și par-
te din strategia de dezvoltare a 
companiei, care se concentrează 
pe trei direcții strategice: notori-
etate, inovație și calitate.
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am intrat eu în acționariat, în anul 2019. Eu dețin 50% din 
business, iar asociatul meu, care este și saxofonist în 
Bucharest Jazz Orchestra, deține restul acțiunilor. De aici 
și povestea numelui, Gramofon fiind ușor de reținut și de 
pronunțat peste tot în lume. Asociatul meu se ocupă cu 
partea de producție, plantație, oameni, iar eu fac partea 
de după îmbuteliere”, a explicat antreprenorul.

Primii pași

Povestea Gramofon Wine a început cu plantarea viței de 
vie în anul 2010, pe 25 de hectare localizate în regiu-
nea Dealu Mare, cunoscută drept „Toscana” României. 
Primele vinuri au fost produse în 2015-2016. După intra-
rea lui Marcel Vulpoi în acționariat, afacerea a primit o 
infuzie de capital de peste un milion de euro, investiția 
fiind direcționată spre achiziționarea unor tehnologii 
moderne de producție și în resursa umană. Traseul nu a 
fost lipsit de provocări, însă pe Marcel nu l-au descura-
jat, ci, din contră, l-au ambiționat mai mult. „Pot spune 

Marcel Vulpoi a terminat facultatea în 
anul 2000 și tot atunci s-a și angajat ca 
preparator universitar doctor în cadrul 
Academiei de Studii Economice. Patru 
ani mai târziu lua decizia de a des-

chide propria firmă de contabilitate pe fondul cererilor 
numeroase venite din partea clienților care căutau astfel 
de servicii. Lucrurile s-au mișcat natural, astfel încât, 
treptat, au apărut în portofoliul său o firmă de arhivare 
documente și alte trei companii specializate în sectorul 
IT. „Mie îmi place foarte mult să ascult ce spun și ce caută 
oamenii și de acolo îmi vin ideile. Spre exemplu, firma de 
arhivare a apărut tot așa, dintr-o necesitate a clienților 
care nu știau ce să facă cu hârtiile”, a spus Marcel Vulpoi. 
Debutul ca antreprenor în industria vinurilor s-a produs 
printr-un concurs total de împrejurări, atunci când un 
client i-a propus lui Marcel să se ocupe de contabilitatea 
firmei sale, iar acesta a acceptat și i-a sugerat să fie plă-
tit în sticle de vin. „Mie îmi place să degust vinuri. Vinul 
este o poveste. Numele de Gramofon exista deja când 

Multă lume îl cunoaște drept „proful de contabilitate” de la Academia de Studii Econo-
mice din București, însă Marcel Vulpoi poartă și pălăria de antreprenor. În businessul 
Gramofon Wine, în care a intrat în urmă cu trei ani, se autointitulează un antreprenor 
„ascultativ” – îi place să îi asculte pe oameni pentru că acolo găsește inspirația, iar 
faptul că nu este un cunoscător în domeniu îl ajută să se apropie mai mult de dorințele 
clienților. De Alina Stan

Antreprenoriat

Definiția antreprenoriatului 
„ascultativ”
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că sunt un mare fan al greșelilor. Am zis să facem toate 
greșelile posibile, că de acolo învățăm. Lumea nici nu 
auzise de denumirea vinurilor noastre. Prin urmare, pri-
ma provocare a fost să punem Gramofon pe hartă, pen-
tru că Dealu Mare era o destinație necunoscută pentru 
mulți. A trebuit să găsim o modalitate prin care oamenii 
să audă de noi. Acesta este primul pas pentru a vinde. 
Apoi am ales să nu mai facem compromisuri, pentru că 
nu îți permiți să le faci atunci când ai puțini bani. Și am 
angajat cei mai buni oameni din zonă, de la viticultor 
până la oenolog”, a mai spus Marcel Vulpoi. 
O altă greșeală pe care și-o amintește este legată de mo-
mentul în care a trimis doi angajați la un târg de profil din 
Taipei fără o strategie gândită în prealabil. „Mi-am asumat 
costurile, dar măcar ne-am făcut o idee despre cum se 
întâmplă lucrurile. A fost o lecție că trebuie să construim 
de la bază la vârf, să ne facem cunoscuți aici, pe plan lo-
cal. În paralel, am învățat să alegem cea mai bună calitate 
pentru sticle, pentru etichete. Am decis să comandăm trei 
camioane de sticle anul trecut, din Italia, am umplut depo-
zitul și se pare că am luat o decizie inspirată în contextul 
crizei materiei prime din prezent”, a punctat antreprenorul. 
Gândirea de contabil este vizibilă și în modul în care 
vorbește despre setarea unei politici de preț și discount 
unice. „Eu am făcut o politică de discount unică. Toți cei 
care au achiziționat 200 de sticle de vin într-un an au 
discount 10%. Cei care au cumpărat 500 de sticle într-un 
an au discount 20%. Cei care au cumpărat peste 1.000 au 
30% discount. Nu fac diferențe între clienți, indiferent 
de mărimea companiei. O altă decizie pe care am luat-o 
a fost să renunțăm la bag in box. Eu nu concepeam să 
vând vin la 10 litri pentru 80 de lei. Am primit o ofertă 
de la un client chinez care mi-a propus să îi vând pro-
ducția pe zece ani cu trei dolari sticla. Și am refuzat. La 
un calcul simplu aș fi rămas cu 100.000 de dolari pe an”, 
a exemplificat antreprenorul.

Paradoxul pieței vinului

Ce a observat în cei trei ani de antreprenoriat în industria 
vinului a fost o discrepanță între calitatea produselor 
și strategia de vânzări pe care o cataloghează, în multe 
cazuri, drept „catastrofală”. „Toate cramele produc vinuri 
de la trei lei la 300 de lei, însă nu se întreabă care este 
clientul?! Noi trebuie să ne adaptăm cerințelor clienților, 
nu invers. Faptul că nu sunt un expert în vinuri mă ajută să 
înțeleg mai bine clienții”, a adăugat Marcel.
O altă abordare greșită, specifică antreprenorului român, 
este „goana” după profit rapid. „Toți așteaptă profit peste 
noapte. De asta sunt atât de puține branduri româ-
nești puternice, oamenii nu au răbdare să construiască. 
Oamenii vor să își dea mâine demisia și să câștige dintr-o 
dată mulți bani. Dacă tu ai un job în care câștigi 3.000 
de euro, mâine, ca antreprenor, trebuie să câștigi 3.000 
plus. Nu așteaptă să înțeleagă ciclul acesta – investesc, 
investesc, investesc și vine și câștigul la un moment 
dat. Am zis că în primii 3-5 ani nu vreau să aud de profit. 

Acum construim un brand”, a mai spus Marcel Vulpoi. De 
asemenea, oamenii ar trebui să nu mai privească vinul ca 
pe un produs agricol și să încerce să investească în creș-
terea calității produselor. „Toți vor volume. Fac promoții, 
discounturi, fără să îmbunătățească nimic în calitatea 
produsului. I-am cerut oenologului nostru un lucru: vreau 
ca de la an la an produsul nostru să fie mai bun”, a punc-
tat antreprenorul.
Iar creșterea calității produselor din portofoliu se vede 
în cifrele financiare înregistrate de Gramofon Wine. Dacă 
în 2019 cifra de afaceri a companiei se situa undeva la 
350.000 de lei, anul trecut vânzările au atins pragul de 
1,5 milioane de lei, iar pentru 2022 Marcel Vulpoi vor-
bește de dublarea acestei valori. Evoluția se datorează 
pe de o parte creșterii producției, iar pe de altă parte 
este susținută de o distribuție mai mare. Astfel, de la o 
producție de 50.000 de sticle în urmă cu trei ani, în pre-
zent în crama din Dealu Mare sunt produse între 130.000 
și 150.000 de sticle. Printre soiurile produse se numă-
ră Chardonnay, Sauvignon Blanc și Muscat, Fetească 
Regală, Fetească Neagră și Merlot. Pe cele 25 de hectare 
sunt cultivați struguri albi în proporție de 60%, restul 
aparținând culturii de struguri roșii. Referitor la profi-
tabilitatea companiei, antreprenorul vorbește despre 
atingerea unui prag semnificativ în următorii cinci ani.
„Vrem vinuri din ce în ce mai bune, mizăm pe premiumi-
zarea gamelor și prețuri mai mari. În acest moment avem 
trei game de vinuri – Virtuoz, Gramofon Wine și Sonorum, o 
gamă premium cu etichete pictate și semnate de some-
lieri. Venim cu multe lucruri noi în piață, printre care o 
Fetească Neagră - demisec, vinuri albe și rose atipice, care 
sunt vinuri gourmet, lucrate. Mă ghidez după principiul că 
în orice business trebuie să inovezi dacă vrei să exiști”, 
a declarat Marcel. Produsele Gramofon Wine sunt listate 
atât în locații HoReCa, cât și în retailul modern, în concept 
store-urile Mega Image, în magazinele Carrefour și cora, la 
prețuri cuprinse între 40 și 110 lei.
Analizând profilul consumatorului român, Marcel Vulpoi 
susține că vinul nu reprezintă genul de business în care 
să mizezi pe campanii publicitare forțate, ci mai degrabă 
pe educarea pas cu pas. „Eu dau întotdeauna exem-
plul Austriei. Duminica mall-urile sunt închise. Deci ce 
opțiuni ai? Te duci la un muzeu, la operă, la o cafenea. 
Asta este educație cu forța. Așa și la vinuri sau la artă. 
Am început prin a-mi educa personalul, am investit în 
traininguri. Oamenii se uită la orice detaliu. Profilul con-
sumatorului de vin se construiește încercând și experi-
mentând”, a exemplificat antreprenorul.
Ca sfat pentru antreprenorii care își doresc să deschidă 
un business în această industrie, Marcel Vulpoi sublini-
ază importanța unei strategii bine gândite, pe termen 
lung. „Dacă vor să facă profit imediat, atunci să își facă 
bine cifrele. Când marginile sunt mici, riscul este foarte 
mare. Este o luptă permanentă între răbdare și profi-
tul imediat. Dacă vrei să creezi un brand, investești, îți 
faci o strategie pe 5-10 ani. Valoare s-a creat pe termen 
lung”, a concluzionat acesta. ç
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Faptul că este prezent pe segmente de piață care nu și-au atins încă potențialul maxim 
de dezvoltare în România, în comparație cu alte țări din spațiul european, face ca 
businessul producătorului Maspex Group să fie securizat într-un context impredictibil. 
Mai mult, aceasta pare să fie și cheia pentru asigurarea unui avans de 14% al cifrei de 
afaceri pentru 2022, spune Grzegorz Grabowski, General Manager Maspex Group 
România, Ungaria, Bulgaria și Moldova. De Alina Stan

Diversificarea portofoliului, miza 
unui business care vrea  
creșteri double-digit

Am trecut deja de primul semestru al anului. 
Cum a performat Maspex în acest interval și ce 
dinamică a vânzărilor ați înregistrat?
În prima parte a anului am reușit să atingem obiectivele 
stabilite. În continuare, respectăm planurile de creștere 
pentru a obține performanțele pe care ni le-am propus 
pentru 2022. Majoritatea brandurilor din portofoliu au 
înregistrat o dinamică bună și au menținut un ritm de 
creștere de la începutul anului, deși nu a existat cel mai 
prielnic context economic pentru evoluția acestora.

Care au fost pilonii care au susținut evoluția 
companiei de la începutul anului? V-ați 
concentrat pe zone noi din business pentru a 
continua creșterea?
Dezvoltarea businessului este susținută prin rezultatele 
foarte bune în mai multe categorii de produse, precum 
băuturi răcoritoare, apă minerală naturală sau cafea 
ins tant. Brandurile noastre, precum Tymbark, Tedi, 
Nestea, Bucovina, La Festa, au înregistrat creșteri de 
vânzări. De asemenea, produsele sub brandul Vălenii 
de Munte – care aparțin unei piețe noi pentru Maspex 
România, cea a conservelor de tomate și ketchup vin să 
completeze și să susțină creșterea continuă.

Ce v-a determinat să intrați pe categoria de 
sosuri și derivate din roșii și ce investiții a 
presupus lansarea gamei Vălenii de Munte?
Suntem preocupați să evoluăm continuu și să ne consolidăm 
poziția pe piața românească. Odată cu lansarea noului brand 
și a produselor Vălenii de Munte am făcut încă un pas în acest 
sens, deoarece am accesat două piețe noi: piața de tomate și 
piața de ketchup, pentru care propunem produse competiti-
ve, în concordanță cu exigențele consumatorilor. Chiar dacă 
piața produselor pe bază de roșii este competitivă, suntem 
optimiști cu privire la impunerea brandului Vălenii de Munte 
și avem încredere că acesta va fi apreciat de consumatori.

Care sunt categoriile cu cel mai mare potențial 
de creștere pentru acest an? Intenționați să 
intrați pe noi categorii?
Suntem prezenți pe segmente de piață care nu și-au 
atins potențialul maxim de dezvoltare, în special dacă 
privim comparativ cu alte țări din spațiul european. 
Categoria băuturilor necarbonatate și cea a apei îmbu-
teliate, de exemplu, au consumuri scăzute în România, 
prezentând astfel oportunități de creștere. În 2022, am 
adăugat în portofoliul Maspex brandul Vălenii de Munte 
și am completat categoria de băuturi cu beneficii funcți-
onale odată cu lansarea noului brand DrWitt Plus – apă 
cu vitamine, disponibil pe piață începând cu luna iulie. 

Cum ați încercat să securizați businessul în noul 
context de piață?
Datorită diversității portofoliului și prezenței pe mai 
multe categorii de produse alimentare, pentru cele mai 
multe existând cerere continuă în consumul casnic, 
reușim să menținem stabilitatea și să ne echilibrăm, 
adaptându-ne noului context economic și social. 

Care au fost provocările cu care v-ați confruntat 
până acum în acest an? Dar oportunitățile nou-
apărute în piață? Cum le-ați fructificat?
Provocările actuale sunt generate de contextul social 
și economic nou, care a adus la nivel global prețuri mai 
mari la produsele de bază, creșterea costurilor legate 
de energie, transport, dificultăți de aprovizionare cu 
materii prime, inflație, schimbări și adaptări ale compor-
tamentului consumatorilor.

Ce buget de investiții ați alocat pentru acest an 
și ce segmente din businessul Maspex au atras 
cele mai importante sume?
Pe partea de investiții, continuăm proiectele pe care 
le avem în derulare și care ne ajută să susținem o 
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dezvoltare durabilă a companiei și un echilibru social și 
economic al comunităților în cadrul cărora ne dezvoltăm 
activitatea. Urmează să avem investiții noi atât la fabrica 
de la Vălenii de Munte, cât și la cea de la Vatra Dornei.  

S-a modificat în vreun fel strategia prin care 
gândiți aceste investiții în acest an? Considerați 
că este un moment oportun pentru investiții?
Strategia noastră a rămas aceeași pentru investiții. Ne 
continuăm planurile de investiții care susțin o dezvol-
tare durabilă și care urmează, totodată, direcția globală 
pro sustenabilitate.

Cu ce scenarii de business lucrați pentru acest 
an? Vizați creșterea afacerilor în acest an și cum 
vă propuneți să atingeți acest obiectiv?
În continuare, respectăm strategiile de dezvoltare 
stabilite pentru a ne atinge obiectivele. Pentru acest an, 
ne-am propus o creștere cu 14% a cifrei de afaceri pe 
companie față de anul precedent. 

Ce schimbări la nivelul comportamentului de 
cumpărare ați observat în acest an? Cum vă 
adaptați portofoliul pentru a satisface nevoile 
actuale ale cumpărătorilor?
Față de anii 2020-2021, în care comportamentul de 
cumpărare a fost influențat de perioada pandemiei și 
am observat o creștere a cererii de produse specifice 
consumului în casă, anul acesta există schimbări care 
privesc obiceiurile de consum. Schimbările sunt vizibile 
în evoluția produselor specifice segmentului HoReCa, 
unde activitatea a fost reluată și își revine treptat. 

Totodată, deoarece consumatorii revin la obiceiurile 
dinaintea pandemiei (mai mult timp petrecut afară, ac-
tivitate profesională în afara casei, călătorii) există mai 
multe ocazii de consum pentru produsele „on the go”.

România reprezintă a doua piață ca mărime 
pentru grupul Maspex, după Polonia. Cu ce 
provocări vine la pachet această poziție și cum 
credeți că va influența evoluția businessului 
scăderea puterii de cumpărare a românilor?
Faptul că, pe anumite segmente înregistrăm la nivel 
național un consum mai scăzut decât alte țări euro-
pene, inclusiv Polonia, ne confirmă că există potențial 
de creștere pentru categoriile de produse pe care le 
avem în portofoliu. Contextul economic este dificil și 
afectează puterea de cumpărare a consumatorilor. Cu 
toate acestea, facem parte dintr-o industrie importantă 
pentru consum.

Cum vă adaptați strategia în contextul evoluției 
canalului de discount pe plan local?
Suntem prezenți pe canalul de discount local și ne adap-
tăm cererii acestui segment de piață și nevoilor consuma-
torilor, mai ales că putem observa atât o evoluție rapidă a 
acestui canal de vânzare, cât și potențial de creștere. 

Cum vă poziționați față de retailul independent 
și cum vă adaptați strategia pentru acest canal 
de vânzare? Ce pondere mai deține acest canal 
în total vânzări?
Pentru compania noastră, retailul independent a repre-
zentat încă de la început un canal de vânzare important. 
Ne bazăm pe o strategie bine pusă la punct, dar și pe 
parteneri puternici în întreaga țară. În continuare, retai-
lul independent este un canal însemnat pentru noi, la 
fel și relațiile pe care le-am dezvoltat în timp cu parte-
nerii din acest segment.

Dar vizavi de online? Cum vedeți potențialul 
acestui canal de vânzare?
Canalul de vânzare online are potențial. Perioada de 
pandemie a contribuit la o creștere rapidă a pieței 
e-commerce, iar mulți dintre consumatori pot comanda 
produsele noastre și din magazinele online. 

Ce planuri există pe zona de export? Cum a 
evoluat ponderea în total business și care sunt 
principalele piețe de desfacere?
Produsele din portofoliul Maspex România sunt prezen-
te pe piețele din afara țării, în Polonia, Moldova, Ucraina, 
Grecia, Cipru, Serbia, Kosovo, Macedonia de Nord, 
Albania, Germania, Italia, Spania, Marea Britanie, Franța, 
Irlanda, Belgia. 
Pe partea de export, ne-am propus să ne consolidăm 
poziția făcând produsele noastre și mai cunoscute, de 
aceea urmărim cu atenție evoluția și tendințele pieței 
atât la nivel european, cât și la nivel global. ç
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2022, cât și a industriei de profil.” El spune că organi-
zația pe care o conduce va continua planul de inves-
tiții avut în fiecare an și se va concentra pe alocarea 
de resurse pentru angajați, cât și în intensificarea 
procesului de digitalizare. „De asemenea, ne uităm cu 
interes, pe termen mediu și lung, spre extinderea hub-
ului din apropiere de București, totul fiind raportat la 
cerințele clienților noștri.“

Mai multe soluții pentru piața locală

Una dintre soluțiile dezvoltate de companie este myGW, 
folosită la nivel global în 25 de țări de peste 6.000 de 
clienți și 16.000 de utilizatori. La un an de la lansarea 

„Ne aflăm într-un proces de 
transformare digitală”

După un an financiar în care toate diviziile companiei au înregistrat 
creșteri ale cifrei de afaceri, Gebrüder Weiss România, unul dintre prin-
cipalii jucători ai pieței locale de transport și soluții logistice, se menți-
ne pe drumul digitalizării și are în plan dezvoltarea de noi soluții, conti-
nuând astfel seria investițiilor din ultimii ani. De Bogdan Angheluță

Chiar dacă anul trecut a fost unul marcat 
de provocări majore, printre care volatili-
tate la nivel de piață și impredictibilitate, 
acesta a adus un avans considerabil busi-
nessului Gebrüder Weiss România, de 43%, 

până aproape de pragul de 100 de milioane de euro 
(95,6 mil. euro). 2022 a fost, până în acest moment, un 
an marcat de un context economic și geopolitic incert. 
„Plecând de la conflictul din Ucraina până la inflația 
în creștere și majorarea costurilor la energie și gaz, 
piața locală este într-un moment de reașezare”, spune 
Viorel Leca, Director General Gebrüder Weiss România. 
„În tot acest context, ne menținem rezervați când vine 
vorba de estimări privind evoluția businessului în 

Supply chain
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certificate de protecție a climei pe mai multe continente 
diferite. Atent selectate și monitorizate îndeaproape, 
aceste proiecte fie reduc semnificativ emisiile de CO2, 
fie le elimină complet. Utilizatorii care își compensează 
transportul primesc un certificat care documentează 
sprijinul lor pentru proiectul către care au fost direcțio-
nate fondurile.”

Pe drumul digitalizării

Cât de importantă este însă partea de digitalizare și în 
ce măsură reușesc companiile din România să fie la zi 
cu soluțiile tehnologice disponibile? „Digitalizarea în 
transport și logistică poate ajuta industria de profil să 
beneficieze de cele mai noi tehnologii pentru a obține 
o piață dinamică, pentru a veni în întâmpinarea nevo-
ilor clienților și pentru a întruni alte aspecte decisive 
pentru a obține un avantaj competitiv”, explică Viorel 
Leca. „Transportul și logistica sunt acele industrii care 
sunt foarte strâns interconectate cu alte sectoare ale 
economiei. Orice îmbunătățire a eficienței serviciilor de 
transport sau logistică ajută la dezvoltarea economică. 
Eficiența, optimizarea, viteza și timpul au fost întot-
deauna cruciale în industria noastră. Astăzi, în mijlocul 
unei evoluții accelerate în care transformările digitale și 
ascensiunea IoT sunt la tot pasul, toate acestea contea-
ză tot mai mult.” Potrivit lui, digitalizarea industriei de 
transport și logistică duce la o mai bună funcționare a 
lanțului de aprovizionare în industrii diverse, dar și la o 
reducere a marjei de eroare în operațiunile realizate. De 
asemenea, duce la o reducere a timpului și a resurselor 
alocate, cât și la o creștere a siguranței și a gradului de 
satisfacție a clientului. „Volumul de investiții în digitaliza-
re alocat de Gebrüder Weiss România în ultimii doi ani a 
fost în linie cu creșterea interesului pentru soluții tech și 
digitalizare. Ne aflăm într-un proces de transformare di-
gitală, cu investiții direcționate pe mai multe tronsoane, 
astfel încât să acopere partea de echipamente ce permit 
transfer electronic de date, portalul digital myGW, pro-
grame de planificare a mărfurilor și rutelor și optimizarea 
de fluxuri pentru bunuri și resurse”, concluzionează el. ç

portalului myGW pe piața locală, cca. 400 de utilizatori 
folosesc deja platforma. Mai mult de atât, într-un an 
de la lansare (iun 2021 – iun 2022), aceștia au gestionat 
415.000 de transporturi și au plasat 30.000 comenzi 
prin intermediul portalului. „Cele mai accesate servicii 
puse la dispoziție de platforma myGW în rândul clienți-
lor români au fost cele de track&trace, managementul 
documentelor și ebooking. Conform feedbackului din 
partea utilizatorilor, myGW a prezentat un real interes 
din pers pectiva accesului la informații în timp real, a 
disponibilității 7/7, 24h/zi și a accesibilității de pe orice 
dispozitiv. În plus, platforma este considerată intuitivă, 
cu informații centralizate despre fluxul de mărfuri - 
pentru transporturi terestre, transport aerian și maritim 
și logistica depozitării, asigurând totodată un grad 
maxim de transparență. În ceea ce privește evoluția 
în viitor, suntem de părere că myGW va fi tot mai mult 
adoptat de către clienții noștri deoarece aduce o serie 
de beneficii care fluidizează întregul proces și duce la 
autonomie operațională”, spune directorul general al 
Gebrüder Weiss România. Un alt proiect important al 
companiei este serviciul Home Delivery, lansat pe piața 
din România în 2018 și care se adresează cu precăde-
re segmentului e-commerce, pentru acele produse a 
căror greutate individuală depășește 25 kg. Prin urmare, 
principalii clienți ai Gebrüder Weiss România pe această 
linie de business activează în industrii precum retail 
(mobilier, electronice și electrocasnice) și amenajări 
interioare. „Home Delivery este un serviciu foarte bine 
primit atât de clienții noștri, cât și de destinatarii finali, 
care beneficiază de livrare la locul de utilizare/domi-
ciliu cu doi livratori, livrări express (24/48h) și în zilele 
de sâmbătă. În plus, în cadrul serviciului Home Delivery 
asigurăm, la cerere, și montaj, instalare, colectare am-
balaje, eliminarea deșeurilor reprezentate de aparatele 
vechi, precum și gestionarea retururilor, acestea fiind 
unele dintre principalele avantaje competitive”, explică 
Viorel Leca. El adaugă faptul că încă de la lansare, Home 
Delivery a fost foarte bine primit de către toți clienții, iar 
creșterea cererii pe zona de e-commerce a reprezentat 
un beneficiu în extinderea prezenței cu acest serviciu. 
În ceea ce privește implementările de anul acesta, unul 
dintre proiectele pe care compania s-a focusat este Zero 
Emissions (Zero Emisii) lansat de Gebrüder Weiss la nivel 
internațional și local în noiembrie 2021. Acesta permite 
clienților să compenseze amprenta de CO2 a mărfurilor 
transportate și să promoveze proiecte certificate de 
protecție a climei. Pe scurt, clienții Gebrüder Weiss au 
posibilitatea de a compensa pe deplin emisiile de CO2 
generate în timpul transportului mărfurilor lor. „Cu noul 
serviciu Zero Emissions, calculăm și documentăm pro-
ducția de CO2 pentru fiecare transport realizat în întrea-
ga lume pe cale terestră, feroviară, maritimă și aeriană. 
Emisiile calculate folosind baza de date web EcoTransIT 
sunt detaliate pe factura de transport a clienților împre-
ună cu costurile de compensare. Plățile compensatorii 
efectuate de clienți sunt canalizate apoi în proiecte 
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Analiză

Consumul in-home, teren sigur de 
creștere pentru producătorii  
de paste și sosuri

Dintre persoanele din mediul urban din România care obișnuiesc să consume paste, 
un procent covârșitor (98%) optează pentru consumul acasă, arată datele unui 
studiu iSense Solutions realizat pentru Progresiv. Majoritatea consumatorilor rămân 
însă fideli sortimentelor clasice, astfel că potențialul de creștere vine atât din zona 
nișelor, cât și din zona de produse complementare, în contextul în care 62% dintre 
consumatorii de paste preferă să-și pregătească singuri sosurile. De Alina Stan

Pastele și-au câștigat un loc important în 
alimentația românilor din mediu urban, 
fiind incluse în meniul săptămânal cel puțin 
o dată pe săptămână. Mai concret, frec-
vența medie săptămânală a consumului de 

paste acasă este de 1.25, potrivit unui studiu realizat de 
iSense Solutions. Tinerii sunt cei care aleg să consu-
me paste în oraș, în special, 43% dintre cei cu vârste 
cuprinse între 30-45 de ani consumând pastele la re-
staurant, procent semnificativ mai mare decât totalul. 
La o privire detaliată, în București 56% optează pentru 
consumul la restaurant. 
De ce consumă românii paste acasă? Motivele principale 
sunt dorința de a prepara ceva rapid (71%), lipsa altor mân-
căruri deja pregătite în frigider (42%), dorința de a mânca 
ceva diferit (37%) sau de a încerca un preparat internați-
onal (22%), deschiderea de a încerca rețete noi (21%) sau 
noi tipuri de paste (21%). În plus, românii aleg să servească 
paste și atunci când cineva le vine în vizită (21%).
Ce tip de paste consumă românii? Balanța înclină 
categoric în favoarea pastelor din comerț, doar 2% 
dintre consumatori alegând să prepare acasă aluatul 
pentru paste. Destinația preferată de shopping pentru 
acest tip de produs este supermarketul (79%), urmat de 

hypermarket (62%) și magazine de cartier (28%). În ceea 
ce privește magazinele online, acest canal de vânzare 
atrage doar unu din zece cumpărători.
Dacă luăm în calcul momentul de consum preferat, 53% 
dintre respondenți au precizat că obișnuiesc să consume 
paste la prânz, în timp ce 44% au ales să consume paste 
seara. Doar 3% dintre locuitorii mediului urban consumă 
paste dimineața. Interesant de observat sunt și diferen-
țele de consum din perspectiva genului: femeile optează 
în proporție de 61% pentru consumul de paste la prânz, 
în timp ce mai mult de jumătate dintre bărbații intervie-
vați preferă seara pentru acest tip de produs.

Cum se împart gusturile în materie de paste

În funcție de modul de producție, pastele preferate ale 
românilor sunt cele uscate (pasta secca), pentru care op-
tează mai bine de nouă din zece respondenți, în timp ce 
doar 25% dintre consumatori le preferă pe cele proaspete.
Dacă analizăm care sunt cele mai utilizate tipuri de pas-
te de consum casnic, topul este condus de pastele făi-
noase clasice cu ou (70%), urmate de cele integrale din 
grâu dur și secară (50%), de pastele făinoase clasice fără 
ou (din grâu, orez), preferate în proporție de 46%, și de 
cele uscate, cu ou (42%). La polul opus, mai este loc de 
creștere pentru pastele proaspete cu ou și pastele din 
legume, aceste sortimente fiind consumate de o treime 
dintre consumatori, respectiv 21%. Pe lista segmentelor 
cu potențial putem include și pastele bio și sortimentele 
artizanale, incluse în meniu de mai puțin de doi din  
zece consumatori. 
Din perspectiva tipului de făină folosit în compoziția 
pastelor, românii aleg pentru consumul în propria 
gospodărie cu precădere sortimentele din făină 
de grâu (82%) sau cele din făină de grâu dur (51%). 
Segmentele de nișă precum pastele din făină de po-
rumb, făină de secară (17%) și făină de ovăz (10%) se 
bucură de o incidență mai mică în consum.
Un detaliu inedit ține de lungimea pastelor preferate de 
români. Astfel, 96% dintre respondenții studiului iSense 
Solutions optează pentru pastele lungi, 94% pentru 



    revistaprogresiv.ro |  47

Consumator

pastele scurte, în timp ce 41% aleg pastele umplute. Mai 
detaliat, pastele preferate de românii din mediul urban, 
utilizatori de internet, sunt spaghetti (81%), penne/
penne rigate (74%), fusilli (74%), farfalle (54%), tagliatelle 
(47%) și macaroni (45%). În schimb, românii se arată mai 
reticenți când vine vorba de sortimente precum pastele 
gata de mâncat, mezzelune sau fagottini, nominalizate 
de un procent cuprins între 4 și 6% dintre respondenți.
În ceea ce privește cei mai cunoscuți producători de 
paste, clasamentul este condus de Băneasa (99%), 
urmat de Barilla (98%), Panzani (95%), Maggi (91%), 
Monte Banato (89%), Pambac (80%) și mărcile proprii ale 
supermarketurilor/hypermarketurilor (78%). Mai mult, în 
ultima lună, cele mai consumate mărci de paste in-home 
au fost Barilla (69%), Băneasa (36%), Panzani (30%), 
mărcile proprii ale supermarketurilor/hypermarketurilor 
(28%) și Monte Banato (24%).

Sosurile home-made, în topul preferințelor

Mai mult de jumătate dintre consumatorii români de 
paste (62%) aleg să își prepare singuri sosul, în timp 
ce 57% achiziționează sosuri gata preparate, iar 49% 
combină sosurile pentru paste din comerț alături de alte 
ingrediente. Cei care preferă sosurile din comerț aleg să 
le folosească deoarece durata de preparare a pastelor 
este mai scurtă (62% dintre consumatori), dar și pentru 
gustul bun (54%), pentru că sunt ușor de găsit în maga-
zin (53%), pentru sortimentația variată (50%) sau pentru 
că pot fi folosite în diverse rețete (37%).
Pe de altă parte, cei care își prepară singuri sosurile pen-
tru paste sunt motivați de faptul că au control asupra in-
gredientelor folosite (64%), de gustul superior produselor 
din comerț (56%) sau de simplul fapt că este o activitate 
relaxantă, care le face plăcere (56%). Argumentul prețului 
este validat de doar 28% dintre respondenți, aceștia 
considerând important aspectul potrivit căruia sosurile 
preparate în casă sunt mai ieftine decât cele din comerț.
Cel mai des cumpărate sunt sosul Bolognese (60%), car-
bonara (50%), sosul clasic de tomate (48%), pesto (43%) 
și cel de busuioc (43%). În ultima lună, cel mai cumpărat 
sos pentru paste a fost cel al producătorului Barilla 
(40%), urmat de sosurile Panzani (28%), sosurile – marcă 
privată (21%), Maggi (20%) și Hellmann’s (12%). La nivel 
de notorietate, cei mai cunoscuți producători de sosuri 
pentru paste sunt Barilla (96%), Panzani (94%), Maggi 
(93%), Hellmann’s (85%) și Ben’s Original (72%).
Dacă luăm în calcul canalul de achiziție pentru acest tip 
de produs, 86% dintre respondenți aleg supermarketuri-
le, în timp ce 64% optează pentru hypermarket, iar 24% 
pentru magazinele de cartier. Ca și în cazul pastelor, 
canalul online deține momentan cea mai mică pondere, 
fiind ales de doar 11% dintre consumatori. ç

Studiul a fost efectuat online, în perioada 11-12 august 2022, pe 
un eșantion de 505 respondenți din mediul urban, cu o marjă 

maximă de eroare +/- 4%, la un nivel de încredere de 95%.

Cele mai consumate tipuri de paste 

Cele mai consumate branduri de paste 
(în ultima lună)

Cei mai cunoscuți producători de sosuri 
pentru paste

Macaroni

Tagliatelle 

Farfalle

Penne/ penne rigate

Fusilli

Spaghetti

N=488
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N=370

Monte Banato

Ben's Original

Mărcile proprii ale 
supermarketurilor / 
hypermarketurilor

Hellmann`s

Panzani

Maggi

Băneasa

Panzani

Barilla

Barilla

Sursa:
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Context nefavorabil, dar așteptări mari 
în piața conservelor de legume 

După doi ani în care pandemia și războiul au dictat evoluția pieței conservelor de 
legume, 2022 aduce reversul medaliei în lipsa comportamentului de stocare. Deși 
piața este supusă unor presiuni din direcții multiple, jucătorii oscilează între 
prudență și targeturi ambițioase, țintele de creștere setate ajungând până la 20%.  
De Alina Dragomir

Dacă ne raportăm la ultimii ani, categoria 
conservelor de legume se înscrie cu succes 
în liga câștigătorilor. Avansul se datorea-
ză atât contextului socio-economic creat 
de pandemie și, ulterior, de războiul de la 

granița României, cât și schimbărilor din comportamen-
tul de consum, timpul redus de gătire fiind un argument 
bun pentru consumatori. „Ultimii ani au fost un carusel, 
începând cu lockdownul din pandemie, când lumea cum-
păra de teama amenințării crizei alimentare, continuând 
cu relaxarea de după această perioadă și încheind cu o 
nouă criză cauzată de războiul dintre Rusia și Ucraina 
care a dus la creșteri de preț la toate produsele”, spune 
Felicia Coman, Marketing Manager Darinne Distribution.

Pentru jucătorii din piață efectele pandemiei s-au 
resimțit imediat de la instituirea stării de urgență, 
asistând apoi la fluctuații foarte mari ale volumelor 
comercializate. „Ulterior, revenirea pieței a fost lentă, in-
fluențată de o serie de factori externi precum sincopele 
în aprovizionare în upstream, nu neapărat cu materii 
prime, ci, de exemplu, cu ambalaje, dificultăți logistice 
provocate de aglomerarea rutelor internaționale de 
transport rutier, dar și de schimbările rapide survenite 
în preferințele consumatorilor. Din acest ultim punct de 
vedere, pandemia i-a făcut pe oameni să fie mai atenți 
la sănătatea lor și la stilul de viață”, punctează Monica 
Roșu, Director Comercial pentru România, Bulgaria și 
Republica Moldova și Marketing Director SEE Bonduelle. 

Analiză Conserve de legume
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Cu toate acestea, „categoria de conserve de legume a 
înregistrat o dinamică pozitivă în ultimii ani, devenind 
un pion important în această perioadă datorită faptului 
că sunt produse versatile și au un termen de valabi-
litate îndelungat”, susține Valer Hancaș, Director de 
Comunicare și Corporate Affairs Kaufland România. 

Provocările anului 2022

Dacă vorbim despre anul 2022, piața continuă să se 
confrunte cu șocuri externe care frânează creșterea, 
în primul rând din cauza inflației. „În acest moment 
piața pe care activăm este supusă unor presiuni din 
multiple direcții: prețuri în creștere, un context extern 
complicat, dificultăți logistice pe rutele internaționale 

de transport”, adaugă Monica Roșu. 
Contextul extrem de provocator face din 2022 unul 
dintre cei mai dificili ani pentru Annabella Fabrica de 
Conserve Râureni de când activează în categorie. „Pe 
lângă dificultatea de a asigura materii prime în cantita-
tea și la calitatea necesară pentru produsele noastre, 
am întâmpinat creșteri spectaculoase la costurile cu 
energia și utilitățile. Am întâmpinat multe provocări și 
perturbări și pe lanțurile de aprovizionare care au dus 
la creșterea colosală a prețurilor unor materii prime și a 
materialelor folosite în procesul de producție”, punc-
tează Georgiana Mutu, Brand Manager. Cum a reacționat 
producătorul la contextul dat? „Am luat decizia de a 
reduce semnificativ marja de profitabilitate pentru a 
proteja și a fideliza consumatorul final. Această decizie 
a fost una optimă și ne-a asigurat o constantă a vânzări-
lor”, adaugă reprezentanta Râureni. 
De altfel, 2022 a fost un an de creștere pentru majori-
tatea jucătorilor, în ciuda provocărilor. „Pentru brandul 
propriu O’Green, creșterile înregistrate sunt de două 
cifre. În anul 2021 versus 2020, Serpico a înregistrat o 
creștere în valoare de 15% pe gama O’Green. Dacă ne 
uităm strict la primul semestru din 2022 avem aproape o 
dublare a vânzărilor versus primul semestru din 2021, lu-
cru care confirmă potențialul și dinamica acestei piețe”, 
spune Mihaela Dumitrescu, Marketing Manager Serpico 
Trading. Din punct de vedere pondere în total cifră de 
afaceri, O’Green se află în top patru branduri, înregis-
trând „cea mai frumoasă creștere” în 2022. 
În liga jucătorilor cu creșteri de peste 10% se regăseș-
te și Home Garden. „Aceste rezultate ne încurajează 
să sperăm că vom încheia anul curent în același trend. 
Pandemia a avut un efect destul de haotic asupra vân-
zărilor, ceea ce a dus la multă instabilitate în privința 
stocurilor și gestionării aprovizionării. Ne bucurăm că 
acum piața a devenit mai stabilă și ne confruntăm doar 
cu creșterea prețurilor la materiile prime de pe pia-
ța internațională”, spune Ghassan Shakhshir, Director 
General Safeway International. 
Și pentru Bonduelle, lider de piață cu 20% în valoare în 
categorie (excluzând tomatele și produsele gătite n.r.), 
fără a include discounterii, evoluția vânzărilor în peri-
oada aprilie 2021 - mai 2022 versus perioada similară 
a anului precedent a fost în tandem cu cea a pieței de 
profil, ceea ce a însemnat conservarea cotei de piață. 
„Aș sublinia că am reușit acest lucru în condițiile în care 
pe parcursul ultimului an am avut produse de rulaj care 
au lipsit temporar de la vânzare din cauza dificultăților 
cu materia primă, a ambalajelor, transportului sau a 
altor probleme neașteptate de logistică și distribuție”, 
punctează Monica Roșu. 

Cum a evoluat piața? 

La o primă vedere, răspunsul ar fi că piața a crescut. Cu 
toate acestea, conform datelor Nielsen Retail Audit pen-
tru intervalul august 2021 – iulie 2022, piața de conserve 

Top mărci Cotă de piață
Valoare Volum

Alex Star 

22,6% 15,6%
Bonduelle 
Home Garden 
Olympia 
Sultan 

Top producători Cotă de piață
Valoare Volum

Alex Star 

26,0% 19,5%
Bonduelle 
Contec Foods 
Safeway International 
Sultan România 
Mărci private 31,6% 42,3%

Segmentare pe tip 
de produs

MAT iul. 22 vs MAT iul. 21
Evoluție Dinamica 

prețului
Cotă de piață

Valoare Volum Valoare Volum
Legume la conservă 6,1% -1,1% 7,3% 100,0% 100,0%
Roșii (excl. bulion) 0,9% -9,1% 11,0% 28,2% 29,8%
Murături 6,8% -0,1% 6,9% 21,6% 24,3%
Semipreparate 
(salată vinete, 
zacuscă, tocană etc)

10,2% 10,8% -0,5% 10,2% 7,2%

Ciuperci 6,7% -0,7% 7,5% 8,1% 6,1%
Măsline 0,9% -5,0% 6,3% 7,9% 5,8%
Mazăre 2,3% -4,4% 7,0% 7,2% 8,7%
Fasole boabe 26,8% 24,5% 1,9% 6,6% 8,2%
Porumb 5,1% -4,3% 9,8% 4,9% 3,8%
Fasole păstăi 5,0% -3,6% 8,9% 2,7% 3,8%
Spanac, sfeclă, 
năut etc 57,9% 54,9% 1,9% 1,8% 1,7%
Amestecuri  
de legume 7,8% 2,8% 4,9% 0,5% 0,0%

Piața conservelor de legume, MAT iul. 22 vs MAT iul. 21
Segmentare pe 
canale de vânzare

Evoluție Dinamica 
prețului

Cotă de piață
Valoare Volum Valoare Volum

Total piață 6,1% -1,1% 7,3% 100,0% 100,0%
Hypermarketuri 12,4% 11,7% 0,6% 25,1% 25,6%
Supermarketuri 
>400mp 2,0% -9,5% 12,7% 9,8% 7,8%
Minimarketuri 
<400mp 1,2% -16,1% 20,6% 10,7% 9,4%
Discounteri -2,2% -7,6% 5,9% 17,5% 23,5%
Comerț tradițional 9,2% 2,2% 6,8% 36,9% 33,6%

Analiză

MAT iul. 22: aug. 2021 - iul. 2022; MAT iul. 21: aug. 2020 - iul. 2021;
*Mărcile și companiile sunt așezate 
în ordine alfabetică. Sursa:



Conserve de legume

(inclusiv tomate și semipreparate – zacuscă, salată de 
vinete, tocană de legume n.r.) a raportat un avans de 
6,1% în valoare, în timp ce volumele s-au diminuat ușor 
(-1,1%). Interesant este faptul că declinul a fost influ-
ențat de performanța categoriei în ultimele două luni 
pentru că dacă ne uităm puțin în spate, datele indică 
o creștere de 1,6% în volum și 6,7% în valoare pentru 
intervalul iunie 2021 - mai 2022 versus perioada similară 
a anului precedent. 
Pe trend descendent se află și vânzările Darinne 
Distribution, compania raportând în primele șapte luni 
ale anului 2022 un declin de aproximativ 4% la nivelul 
cifrei de afaceri. „Ne așteptăm la aceeași evoluție și 
pentru următoarele luni, date fiind prețurile ridicate 
anunțate de furnizori la noua recoltă și apropierea iernii 
care îi sperie pe consumatori din punctul de vedere 
al costurilor de întreținere preconizate”, spune Felicia 
Coman, Marketing Manager Darinne Distribution. 
În ceea ce privește consumul acasă, în primele patru 
luni ale acestui an, categoria conservelor de legume 
a înregistrat o creștere valorică in-home de aproape 
14% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce 
volumele s-au redus cu 13%. „Avansul valoric vine din 
creșterea cu 30% a prețului mediu plătit de cumpărători 
(calculat în lei/kg) pentru acest tip de produs. În ceea 
ce privește penetrarea categoriei, 76% dintre gospo-
dăriile din România au cumpărat legume la conservă 
pentru acasă cel puțin o dată în primele patru luni din 

an. Procentul este mai mare (în jur de 80%) în rândul 
cumpărătorilor cu venituri mari. Penetrarea, cât și frec-
vența de cumpărare au fost pe un trend descendent în 
intervalul menționat, prima dintre acestea scăzând cel 
mai mult în rândul gospodăriilor cu venituri mici și în 
segmentul cumpărătorilor tineri fără copii. Familiile cu 
copii și cumpărătorii maturi fară copii și-au redus sub-
stanțial volumele achiziționate în primele patru luni ale 
acestui an versus primele patru luni ale anului trecut, 
atât prin reducerea frecvenței de cumpărare, cât și prin 
renunțarea la categorie”, spun reprezentanții GfK. 
Cât despre segmentarea categoriei, datele GfK 
Consumer Panel mai arată că năutul, varza, fasolea 
boabe și fasolea păstăi la conservă și-au majorat cel 
mai mult volumele in-home în primele patru luni din 
an comparativ cu aceeași perioadă din 2021. Din punc-
tul de vedere al ponderilor, categoria este dominată în 
continuare de variantele mono, murăturile reprezentând 
sub 10% din categorie, în timp ce mixurile de legume au 
o cotă de sub 5% din punct de vedere valoric. 
„Dacă ne raportăm la intervalul iunie 2021 – mai 2022, 
piața relevantă pentru Bonduelle (excluzând tomatele 
și produsele gătite) a urcat cu 6,4% în volum și 10,7% ca 
valoare a vânzărilor raportat la intervalul similar prece-
dent. Frapantă este creșterea puternică, de peste 61% în 
volum, a segmentului de alte mono legume (excluzând 
sortimentele de porumb, fasole, ciuperci și mazăre), 
un avans care l-a depășit pe cel consemnat de toate 
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celelalte categorii de produse. De asemenea, segmen-
tul de fasole boabe a înregistrat o evoluție majoră, de 
peste 24% în volum. Tendința de diversificare a preferin-
țelor consumatorilor pare astfel să se consolideze către 
plant-based food”, precizează reprezentanta Bonduelle. 
Bonduelle este în continuare lider în termeni de cotă de 
piață pe categoriile de porumb și mazăre și a reușit să-
și consolideze cota în categoria de fasole. „Aș menționa 
performanța excelentă pe care a înregistrat-o gama de 
miniconserve Bonduelle, cu produsele pregătite la abur 
și ambalate în porții unice de 106 ml. În primele patru 
luni din acest an, am înregistrat o dublare a volumelor 
comercializate comparativ cu vânzările din intervalul 
august-decembrie 2021, la nivelul întregii game”, spune 
Monica Roșu. 
Pentru Darinne Distribution, castraveții în oțet și sfecla 
roșie felii sunt produsele-motor, care s-au menținut de 
altfel și în topul vânzărilor. 

Focus pe conservele de roșii

Cu o pondere de 28% în totalul vânzărilor de conserve 
de legume în perioada august 2021 – iulie 2022, segmen-
tul de conserve de roșii (excluzând bulionul) a avut o 
performanță mult mai slabă decât cea a categoriei per 
total, raportând un declin de 9,1% în volum și o creștere 
de doar 0,9% în valoare, în contextul în care prețul me-
diu s-a majorat cu 11%, potrivit datelor NielsenIQ. 
„Conservele de roșii joacă un rol relativ important în 
categorie. Vorbim despre o piață fragmentată din punctul 
de vedere al jucătorilor, dar cu doar câteva branduri 
relevante. Pandemia, războiul din Ucraina și instabilitatea 
economică din ultima perioadă au schimbat comporta-
mentul consumatorilor, mulți dintre ei alegând să-și um-
ple cămara mai ales cu conserve. În perioada analizată 
am observat o creștere a segmentului de roșii pasate și 
o scădere a celorlalte segmente din categorie, în con-
cordanță cu ritmul alert al românilor, care au început de 
acum câțiva ani să fie mai atenți la alimentație și să alea-
gă produse mai sănătoase și rețete mai simple și ușoare”, 
punctează Raluca Antonache, Brand Manager Cirio, marcă 
distribuită pe piața locală de Nordic Group. 
Cirio este unul dintre jucătorii de top ai categoriei de 
conserve de roșii, fiind lider în segmentele pulpă, de-
cojite și pasata. „Vrem să îmbunătățim aceste rezultate 
până la finalul anului prin acțiuni de marketing atât 
in-store, cât și digital. Într-o piață constantă din punct 
de vedere valoric, Cirio înregistrează o creștere de 
18,2%, care i-a adus aproximativ o creștere de un punct 
procentual în cota de piață”, adaugă reprezentanta Cirio. 
Și pentru Sultan România bilanțul primul semestru 
este pe plus. „Deși ne așteptam la scăderi volumice 
în contextul în care de la începutul anului s-au aplicat 
majorări de preț considerabile, datorate exploziei cos-
turilor aferente ambalajelor și materiilor prime, sfârși-
tul primului semestru s-a încheiat pe creștere față de 
perioada similară a anului 2021, însă nu s-au mai atins 
volumele din prima perioadă pandemică”, spune Aura 
Ozbay, Director de Dezvoltare Sultan România. 

Sensibilitate mai mare la promoții

Având în vedere majorările de preț, nu este deloc sur-
prinzător faptul că jucătorii vorbesc despre o sensibi-
litate mai mare a cumpărătorilor la promoțiile de preț. 
„Cu toate acestea, categoria de legume în conserve are 
în medie 21% din volum în promoție, cu un discount 
mediu de 9%, un nivel «sănătos» al promoțiilor. După o 
perioadă în care consumatorii au ales calitatea în locul 
prețurilor promoționale, în prezent este foarte probabil 
ca inflația să aibă un efect invers. Ne așteptăm, așadar, 
la o presiune suplimentară pe prețuri, însă rezultatele 
vor depinde nu numai de strategia de preț sau de tacti-
cile promoționale”, spune reprezentanta Bonduelle. 
Despre cum se schimbă rolul promoțiilor vorbește și 
reprezentanta Darinne Distribution. „Promoțiile sunt 
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Cele mai promovate mărci
Marca / Perioadă aug. 20 - iul. 21 aug. 21 - iul. 22 Evoluție
Bonduelle 147 187 27%
Carrefour 116 134 16%
Home Garden 84 95 13%
Capricii și Delicii 122 92 -25%
Râureni 68 83 22%
Alte mărci 1647 1618 -2%
Total 2184 2209 1%

Cei mai activi retaileri
Retailer / Perioadă aug. 20 - iul. 21 aug. 21 - iul. 22 Evoluție
Selgros 321 342 7%
Carrefour 228 273 20%
Lidl 223 232 4%
Kaufland 140 219 56%
Mega Image 178 190 7%
Alți retaileri 1094 953 -13%
Total 2184 2209 1%

Promoții în categoriile de conserve din legume
Categorie / Perioadă aug. 20 - iul. 21 aug. 21 - iul. 22 Evoluție
Fasole boabe și păstăi 455 529 16%
Ciuperci 346 278 -20%
Roșii 233 271 16%
Mazăre 182 233 28%
Porumb dulce 185 187 1%
Alte specialități 783 711 -9%
Total 2184 2209 1%
- din care BIO 93 112 20%

Legendă: total promoții de preț comunicate de retaileri în revistele proprii, 
spoturi radio și TV. În perioada curentă au fost derulate 38 campanii radio 
și 47 TV. Numărul de promoții pentru conservele din fasole, roșii și mazăre a 
crescut cu mult peste media categoriei față de perioada anterioară. 

Sursa:
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foarte importante și dacă în trecut acestea aveau ca 
scop principal un awareness mai mare al brandului sau 
al articolului promovat, acum consumatorii sunt foarte 
atenți și sensibili la preț, astfel că promoțiile care aduc 
reduceri de preț semnificative sunt cele mai căutate. 
Însă acestea nu aduc creșteri pe termen lung, ci doar 
vânzări în perioada promoției”, spune Felicia Coman. 
Pentru Serpico Trading, deși promoțiile de preț livrea-
ză creșteri de volume, ponderea reducerilor de preț 
implementate anul acesta este mai mică versus 2021. 
Compania a încercat însă să balanseze situația cu o di-
versificare a acestora pe toată gama de produse O’Green. 
Demn de menționat la acest capitol este și faptul că în 
comerțul tradițional continuă să funcționeze campaniile 
promoționale cu ridicarea pe loc a premiului, în timp ce 
în marile lanțuri de retail se caută prețuri promoționale 
sau pachete speciale de produse. „În online predomină 
achiziția produselor de calitate, probabil din cauza pro-
filului diferit al publicului. În online, decizia de cumpă-
rare este adesea bazată pe un calcul comparativ și mult 
mai rațional”, susține Monica Roșu (Bonduelle). 
Și dacă vorbim despre canalele de vânzare, pentru ma-
joritatea jucătorilor IKA rămâne canalul care generează 
cele mai mari vânzări. Cu toate acestea, TT joacă un rol 
important, având o cotă de peste 35% în valoare, potrivit 
datelor Nielsen. „În România, piața IKA este în continuă 
dezvoltare și câștigă teren cu o creștere procentuală la 
nivel de cotă de piață de 1% pe an. Însă retailul tradițional 

reprezintă o cotă importantă pentru businessul nostru, 
de peste 40%”, spune producătorul conservelor Home 
Garden. Pe lângă parteneriatele cu retailerii independenți, 
produsele Home Garden sunt distribuite și în rețeaua 
de magazine proprii, care sunt privite ca un indicator 
important pentru menținerea contactului cu piața și ajută 
compania să fie în contact direct cu feedbackul consuma-
torilor în ceea ce privește produsele proprii. 
„În piața de retail se înregistrează creșteri puternice 
din punctul de vedere al valorii vânzărilor, în comerțul 
tradițional și minimarketuri, precum și în rețelele de 
discount”, susține Monica Roșu. Pentru Bonduelle, volu-
mele comercializate în IKA reprezintă 72% din business, 
în timp ce TT generează 27%, iar online-ul 1%. „De la 
distanță însă, cele mai mari creșteri le-am înregistrat 
în e-commerce, care potrivit datelor Nielsen aproape 
s-a dublat în volum, cât și ca valoare pe segmentul 
conservelor de legume (perioada de referință aprilie 
2021 – mai 2022)”, punctează reprezentanta Bonduelle. 
Tot la capitolul distribuție merită menționat faptul că 
grupul Bonduelle a implementat o decizie strategică al 
cărei impact a fost major – respectiv distribuția directă 
în canalele IKA. „Vom avea o imagine mai clară asupra 
impactului trecerii la distribuția directă către sfârșitul 
perioadei de implementare a mecanismului. Cu sigu-
ranță însă, putem vorbi despre o colaborare strânsă cu 
retailerii pentru activări inovatoare de shopper experi-
ence, realizate la raft, despre mai multă flexibilitate în 
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negocierile de listare. De asemenea, distribuția direc-
tă ne va permite o libertate mai mare de a dezvolta 
canale noi de distribuție, de la e-commerce la HoReCa, 
pentru care avem un portofoliu în continuă creștere, 
benzinării sau vending machines”, explică Monica Roșu. 
De altfel, online-ul pare că trezește interesul tuturor 
jucătorilor. „Ne-am setat pentru perioada următoare 
menținerea unor performanțe similare pe partea de 
vânzări, precum și extinderea distribuției și extinde-
rea de gamă. De asemenea, ne dorim să exploatăm la 
maximum potențialul existent pe partea de digital, atât 
din punctul de vedere al vânzărilor, cât și al promo-
vării brandului O’Green”, spune Mihaela Dumitrescu, 
Marketing Manager Serpico Trading. 
„Vânzările în IKA sunt pe un trend crescător, în princi-
pal prin schimbarea strategiei de vânzare și a inves-
tițiilor în forța de vânzări și execuție. În TT, contrar 
tendințelor pieței, am menținut ritmul accelerat de 
creștere din anul 2021. Online-ul este o prioritate 
pentru Râureni, dar și o provocare pentru categoria de 
conserve de legume, iar din aceste motive am alocat 
resurse suplimentare în această direcție”, completează 
și Georgiana Mutu. 

Context nefavorabil, dar așteptări optimiste 

Ce se întrevede pentru viitor? Fără doar și poate, 
contextul este unul cât se poate de tulbure. „Pe lângă 
amenințările deja menționate (inflație, secetă, context 
actual) ne așteptăm să existe schimbări în comporta-
mentul consumatorului care vor influența brandurile 
versus private label. O mare parte din volumele co-
mercializate în segmentul conservelor de legume sunt 
marcă privată, care au chiar o cotă de piață majoritară 
pe anumite canale, precum rețelele de discount. În 
condițiile de fragmentare vizibilă a distribuției, cu noul 
suflu înregistrat de comerțul tradițional, de proximitate 
și avansul rapid al e-commerce, vom asista probabil la 
o perioadă destul de frământată, în care vor apărea tot 
felul de amenințări noi, dar și de oportunități”, este de 
părere reprezentanta Bonduelle. 
Potențialul de creștere al mărcilor proprii este cu atât 
mai mare dacă ne uităm la performanța acestor produ-
se. În cazul Kaufland, în categorie, cel mai bine au per-
format sortimentele marcă privată. „Dat fiind contextul 
economic actual, clienții sunt mult mai atenți la bugetul 
alocat cumpărăturilor, astfel încât se orientează către 
produse care le asigură un raport preț-calitate satisfă-
cător”, susține Valer Hancaș. În plus, la fel ca și în cazul 
altor categorii, și pe segmentul de conserve de legume 
retailerul este preocupat de majorarea costurilor pen-
tru materia primă, energie și combustibil, cărora produ-
cătorii sunt nevoiți să le facă față. „Mă refer atât la am-
balaje, cât și ulei, legume, condimente. De asemenea, 
indisponibilitatea produselor la furnizor și dificultățile 
în achiziția materiilor prime pot reprezenta o provo-
care pe categoria de conserve în perioada următoare”, 

completează reprezentantul Kaufland România. 
Despre creșterea continuă a prețului la materiile prime 
vorbește și reprezentantul Safeway International. „Cred 
că aceasta este cea mai mare amenințare pentru că 
majorările impactează foarte serios consumatorul. În 
acest sens am fost nevoiți să creștem prețurile, însă 
în majoritatea cazurilor am încercat să suportăm noi 
o parte din creștere și să nu o transmitem pentru a 
păstra consumatorul fidel brandului, lucru care a pus 
mare presiune pe controlul costurilor. Ne dorim însă să 
menținem creșterea de două cifre în volum și valoare, 
în primul rând prin menținerea stocului de produse, 
lucru solicitant ținând cont de instabilitatea lanțului de 
aprovizionare”, explică Ghassan Shakhshir.
Producătorul Home Garden nu este singurul jucător 
care și-a setat un target ambițios, majoritatea jucători-
lor „luptând” pentru a încheia anul acesta cu rezultate 
în creștere. „Având în vedere criza economică pe care 
o traversăm, evităm să facem previziuni pentru vii-
tor. Avem însă o vechime de 20 de ani în categoria de 
conserve de roșii și considerăm că avem experiență în 
înfruntarea și găsirea de soluții optime la problemele 
și provocările care apar în acest context. Considerăm 
că anul în curs se va finaliza cu o creștere a cifrei de 
afaceri double digit, depășind procentual creșterile de 
preț aplicate în anul în curs”, spune Aura Ozbay. 
Așteptări mari are și Garom Food, unul dintre jucătorii 
principali pe această piață. „Avem bugetată o creștere 
de peste 20% în 2022 și după primele opt luni suntem în 
target. Prioritățile sunt legate de stabilizarea afacerii în 
România, mai ales în contextul actual”, declară Gabriel 
Terinte, Director General al companiei care deține bran-
durile Giana și Kaiser Franz Josef. 
„Suntem foarte optimiști în ceea ce privește cifrele pe 
care le vom obține anul acesta, datorită unei strategii 
bine structurate care include inovații, campanii digital 
și in-store și un plan de extindere distribuție bine 
structurat. Seceta și majorarea costurilor de produc-
ție sunt cele două mari amenințări în acest moment 
pentru categoria de conserve de roșii. Din păcate, 
previziunile pentru perioada următoare nu sunt foarte 
bune. Recolta de anul acesta nu este una foarte 
bogată, la care se adaugă creșterea costurilor cu 
ambalajele, energia și carburanții, de unde vor rezulta 
majorări de costuri de până la 35%”, adaugă Raluca 
Antonache (Cirio). 
Dincolo însă de ambițiile producătorilor, viitorul rămâ-
ne sub semnul întrebării. „A fost un sezon foarte sece-
tos, culturile noastre de legume au fost și ele afectate. 
Ceea ce ne dorim pentru 2022 și 2023 este să nu avem 
probleme pe lanțul de aprovizionare și să ne consoli-
dăm poziția de lider în categorie, prin menținerea unui 
nivel similar de investiții. Până la finalul acestui an, 
prioritățile noastre sunt dezvoltarea distribuției directe 
astfel încât să fim prezenți în toate rețelele de retail 
modern, precum și lansarea de noi produse”, concluzio-
nează Monica Roșu (Bonduelle). ç
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ultra sensibilă la ultra sensibilă la 
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Scumpirea accentuată a uleiului alimentar a făcut ca, din vara anului 2020 
până acum, raportul dintre branduri și mărci private să fie inversat, decizia de 
cumpărare fiind dictată în mare parte doar de preț. Drept urmare, dincolo de 
provocările care țin de aprovizionare și ținerea costurilor sub control, jucătorii 
din piață trebuie să găsească soluții pentru a-și fideliza cumpărătorii în 
încercarea de a menține volumele pe un trend ascendent. De Simona PopaDe Simona Popa
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Piața uleiului alimentar s-a lovit în ultimul an 
de două probleme majore: aprovizionarea 
cu materie primă îngreunată de războiul din 
Ucraina și inflația record de pe piața locală. 
Costurile de producție au crescut conside-

rabil, lucru care s-a tradus la raft printr-o scumpire a 
uleiului cu aproape 52% în ultimele 12 luni. Așa poate fi 
explicat și faptul că produsele marcă proprie au ajuns 
să dețină o cotă de piață valorică de 56,3% față de 
36,7% cât au cumulat primele cinci companii active pe 
piața din România, după cum arată datele furnizate de 
RetailZoom. Dacă privim spre branduri, balanța înclină 
chiar și mai mult spre mărcile private ale retailerilor, 
acestea având o cotă de 56,3%, în timp ce primele cinci 
branduri (Bunica, Floriol, Sorica, Unirea, Unisol) au o 
cotă valorică cumulată de 24,9%. La capitolul „informa-
ții despre piața de ulei”, merită menționat și faptul că 
uleiul de floarea-soarelui continuă să domine categoria, 
cu o cotă valorică de 90,9% și de 60,9% în volum, iar am-
balajul PET de un litru rămâne cel mai achiziționat. 

O problemă de securitate alimentară

Modul în care au evoluat costurile cu materia primă 
și problemele întâmpinate pe lanțurile de aprovizio-
nare, în special din Ucraina, au determinat Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale să lucreze la un proiect 
de Ordonanță de Urgență care să asigure sprijin financiar 
pentru operatorii din industria de procesare a cerealelor 

și fabricarea uleiurilor. Concret, este vorba despre o 
schemă de ajutor de stat în valoare de maximum 500.000 
euro per întreprindere, astfel încât să fie asigura-
tă procesarea unei cantități de cereale și semințe de 
floarea-soarelui, „având în vedere că existența pe piață 
a unor cantități minime de faină, mălai și ulei reprezintă 
o componentă strategică a securității alimentare din 
țara noastră”, este precizat în proiect. Sprijinul acordat 
prin această schemă de ajutor constituie o compensare 
parțială a creșterii costurilor suportate de operatorii din 
industria de procesare a cerealelor și fabricarea uleiuri-
lor pentru aprovizionarea cu materie primă, semințe de 
grâu, porumb și floarea-soarelui și costurile legate de 
transport, depozitare și procesare”. Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale punctează faptul că, pe fondul 
creșterii accentuate a prețurilor la utilități și a cheltuie-
lilor de procesare, s-a diminuat semnificativ capacitatea 
financiară a operatorilor economici de a constitui sto-
curile de materie primă necesare procesării, ducându-i 
în imposibilitatea de a asigura continuarea activității de 
procesare, ba chiar oprirea activității de procesare, inclu-
siv prin închiderea operatorilor din aceste domenii.
„Intervenția militară a Rusiei în Ucraina a avut consecin-
țe negative multiple, cuantificate prin creșteri accentu-
ate ale prețurilor materiei prime precum grâu, porumb, 
floarea-soarelui, care s-au dublat în al doilea trimestru 
din acest an față de aceeași perioadă a anului 2021 și 
au crescut cu peste 20% în martie 2022, la începutul 
războiului, prețul energiei electrice a înregistrat creșteri 
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cuprinse între 80-100%, iar constituirea stocurilor de 
produse agricole primare precum grâu, porumb, floa-
rea-soarelui, necesare procesării a fost afectată și de 
creșterea costurilor cheltuielilor de transport pe fondul 
creșterii prețurilor la combustibili, cu 25-30%”, justifică 
reprezentanții Ministerului Agriculturii decizia a institui 
schema de ajutor de stat. 

Vulnerabilitățile procesului de producție

Despre problemele pe partea de aprovizionare și dificul-
tățile în procurarea materiei prime vorbesc și jucătorii 
din piață. „În prezent, fermierii sunt rezervați cu privire 
la semnarea contractelor de vânzare înainte de campa-
nia de recoltare. Este primul an în care caută în special 
soluții pentru a depozita materia primă și a decide 
ulterior momentul vânzării în speranța creșterii prețuri-
lor la un nivel cât mai avantajos pentru ei. Competiția la 
achiziția de materie primă este însemnată pe plan local, 
iar conflictul din Ucraina și incertitudinile aferente amp-
lifică și mai mult această competiție pe o materie primă 

disponibilă și de calitate care se găsește în România”, 
explică reprezentanții Prutul, unul dintre cei mai impor-
tanți producători de ulei la nivel local, companie care 
produce brandurile Spornic, Prutul, Bonatello, Surâsul 
Soarelui, Boniflor, Picasol.
„Per ansamblu, a existat și există în continuare o mare 
incertitudine asupra prețurilor pe toate segmentele de 
aprovizionare, fapt ce influențează puternic prețul de 
producție și implicit prețul uleiului de floarea-soarelui 
de la raft. În această primăvară, piața agricolă și fermierii 
s-au confruntat cu prețuri crescute la inputuri și în speci-
al la îngrășămintele solide. La această situație s-a adău-
gat incertitudinea dată de condițiile climatice. După cum 
se știe, o mare parte din suprafața agricolă a României 
nu este irigată, astfel încât fermierii nu pot controla toți 
factorii care impactează întreg procesul agricol”, adaugă 
reprezentanții Prutul. Cu alte cuvinte, situația agricolă 
în ceea ce privește cultura de floarea-soarelui nu este 
la nivelul așteptărilor din punctul de vedere al produc-
ției din cauza secetei, ceea ce va conduce automat la un 
randament mai scăzut în anumite regiuni. 
Deși costurile de producție sunt în continuă creștere, 
majorarea prețurilor la ulei vine la pachet cu încasări 
mai mari pentru producători. În cazul Argus, societa-
te deținută majoritar de SIF Oltenia ale cărei acțiuni 
sunt tranzacționate pe piața AeRO a Bursei de Valori 
București, prima jumătate a acestui an s-a încheiat cu un 
plus de 197% în ceea ce privește cifra de afaceri, raportat 
la primul semestru al anului trecut, ca urmare a creșterii 
producției cu 160% în perioada analizată. Au crescut, 
de altfel, și vânzările de ulei îmbuteliat în detrimentul 
vânzărilor de ulei brut. „Cheltuielile din exploatare, în 
valoare de 151 milioane de lei, au fost semnificativ mai 
mari, cu 228% mai mari comparativ cu valoarea de 46 
de milioane de lei înregistrată în S1 din 2020, pe fondul 
creșterii producției, dar și a costurilor mai mari pentru 
materie primă, energie, dar și costuri salariale”, explică 
reprezentanții companiei în raportul transmis BVB. 
Totodată, scăderea activelor circulante a fost generată 
de reducerea stocurilor de materii prime (în principal 
stocurile de semințe de floarea-soarelui), a stocurilor 
de semifabricate (ulei brut și rafinat), respectiv produse 
finite ca urmare a vânzării acestora. 
„Deși prima parte a acestui an a fost puternic influen-
țată de creșteri semnificative ale prețurilor materiilor 
prime, energiei, costurilor salariale și, nu în ultimul 
rând, de o instabilitate accentuată atât regională, cât 
și internațională cauzată de declanșarea conflictului în 
Ucraina, Argus a reușit atât să minimizeze riscurile afe-
rente, dar și să își concretizeze în mare măsură oportu-
nitățile nou create. În primul semestru al anului curent 
s-a definitivat planul de investiții, dar și strategia de 
dezvoltare pentru următorii ani. S-au avut în vedere în 
principal creșterea capacităților de îmbuteliere, inves-
tiții în infrastructură și în proiecte IT, identificarea opți-
unilor de implementare a unor proiecte care să crească 
eficiența utilizării formelor actuale de energie utilizată, 

Top mărci* Cota de piață MAT
Valoare Volum

Mărci private 56,3% 59,2%
Bunica

24,9% 23,7%
Floriol
Sorica
Unirea
Unisol
Total 81,2% 82,9%

Top companii* Cota de piață MAT
Valoare Volum

Mărci private 56,3% 59,2%
Argus

36,7% 35,6%
Bunge
Expur
Lucsor
Prutul
Total 93,0% 94,8%

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

Floarea-soarelui 90,9% 96,2% 60,9% 7,4%
Măsline 5,6% 1,7% 3,0% -6,5%
Palmier 2,3% 1,6% 79,7% 20,2%
Rapiță 0,4% 0,3% 34,0% -0,6%
Altele 0,7% 0,1% 1,4% -25,0%

Cifre cheie pentru piața uleiului
Evoluție MAT vs. MAT-1

Valoare (Lei) Volum (Kg)
55,6% 7,2%

Număr de SKUs MAT MAT-1
422 408

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

MAT = aug. 2021 - iul. 2022; MAT-1 = aug. 2020 - iul. 2021
*Mărcile și companiile sunt așezate în ordine alfabetică;
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dar și utilizarea unor noi forme de energie alternativă”, 
explică George Gabriel Vișan, Președinte al Consiliului 
de Administrație Argus. 
Producătorul de uleiuri presate la rece Luna Solai a 
încheiat primul semenstru din acest an cu un avans al 
cifrei de afaceri de 10%, în contextul în care ultimii doi 
ani au fost o perioadă de adaptare, cu focus pe menți-
nerea calității produselor și mai puțin pe volume. „2021 
a fost un an de reașezare. Am raportat o cifră de afa-
ceri de circa 1,6 milioane de lei, în scădere cu 12% față 
de 2020, însă lucrurile trebuie privite în context pentru 
că 2020 s-a încheiat cu o creștere de 20% față de 2019 
pe fondul cererii crescute. Am avut într-adevăr un 
deficit la capitolul profitabilitate, însă acest lucru s-a 
întâmplat pentru că am încercat să menținem prețurile 
la același nivel”, a explicat Felicia Tulai, antreprenoarea 
din spatele businessului.
Din portofoliul Luna Solai, uleiul de floarea soarelui ge-
nerează 70-80% din vânzări, în timp ce restul sortimen-
telor au o pondere de 20-30%. „Uleiul de floarea-soarelui 
rămâne vedeta în portofoliul nostru, fiind urmat de 
uleiul de dovleac, cânepă, in, rapiță și nucă. Gama pro-
duselor certificate ecologic a început să fie căutată, iar 
consumatorii să facă diferența între uleiul presat la rece 
și cel presat la rece ecologic”, a adăugat antreprenoarea.
Când vine vorba despre vânzări, reprezentanții Prutul 
susțin că, la nivel general, vânzările de ulei vegetal au 
fost ușor mai scăzute din punct de vedere volum în prima 
jumătate a acestui an comparativ cu prima jumătate a 
anului trecut. „Începând din luna martie a acestui an, 
piața a devenit extrem de volatilă din cauza conflictului 
din Ucraina, țara cu cele mai mari suprafețe cultivate cu 
floarea-soarelui și care înregistrează pe departe cea mai 
mare producție de ulei de floarea-soarelui și export la 
nivel mondial. Pe plan local, dacă în primul trimestru din 
acest an am constatat o cerere crescută de ulei vegetal, 
pe fondul contextului internațional, pentru cel de-al 
doilea trimestru studiile de piață indică o scădere a volu-
melor versus perioada similară a anului trecut. În ceea ce 
privește consumul industrial local (al companiilor proce-
satoare din industria alimentară), și acesta a scăzut în S1 
2022 raportat la S1 2021”, declară reprezentanții Prutul. 
Iar în contextul actual, puternic inflaționist, promo-
țiile joacă un rol important în criteriile de achiziție. 
„Reducerile promoționale de preț funcționează în general 
atât pe segmentul low cost, cât și pe segmentul de brand. 
În contextul actual acordăm atenție sporită promoțiilor, 
însă fără a neglija și o constantă promovare și educare a 
consumatorilor cu privire la beneficiile uleiurilor noas-
tre, precum și inovațiilor pe care punem, de asemenea, 
accent în ultimii ani”, adaugă reprezentanții Prutul.
Dar, potrivit datelor Markant, a scăzut numărul promo-
țiilor de preț comunicate de retaileri în revistele proprii, 
spoturi radio și TV în ultimele 12 luni, de la 1.119 la 
837. Totodată, în perioada analizată, ponderea uleiului 
de măsline extravirgin a crescut în detrimentul celui 
de floarea-soarelui pe fondul scăderii pronunțate a 
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brand. Costa d’Oro a trebuit să crească prețul în funcție 
de tendința de creștere a prețului uleiului de măsline, 
afectată de o disponibilitate globală mai scăzută și, de 
asemenea, de creșterea prețului tuturor celorlalte mate-
rii prime, cum ar fi sticla. O influență majoră în creș-
terea prețului o are conflictul Rusia-Ucraina”, explică 
Claudia Andreica, Brand Manager Costa d’Oro în cadrul 
Nordic Group, distribuitorul brandului pe plan local. 
„Evident că și în acest sector, ca în toate celelalte, s-au 
înregistrat creșteri de preț de la furnizori cauzate atât 
de majorările de preț ale utilităților, cât și cele ale 
ambalajelor, care au condus la costuri de producție mai 
mari”, completează Felicia Coman, Marketing Manager 
Darinne Distribution. 
„În această primă jumătate de an au fost făcute toate 
eforturile pentru menținerea unor prețuri competitive la 
raft pentru întreg portofoliul. Creșterea de preț versus 
începutul de an 2022 a fost de circa 25%, dar aceasta a 
fost dublată de organizarea de promoții, de reduceri de 
preț care au reușit să mențină valorile în linie cu piața”, 
spune Mihaela Dumitrescu, Marketing Manager Serpico 
Trading. Ca și în cazul uleiului de floarea-soarelui, evolu-
ția prețurilor i-a determinat pe mulți dintre consumatori 
să se îndrepte spre produse mai ieftine, sacrificând de 
cele mai multe ori calitatea. 
„Creșterea semnificativă a prețurilor materiei prime în 
ultimii doi ani (peste 50%) în piața uleiului de măsline 
a determinat consumatorul să se orienteze spre private 
label. În consecință, Costa d’Oro, primul brand de ulei 
de măsline de pe piața din România, a avut o evoluție în 
ritm cu celelalte branduri, păstrându-și locul de top în 
categorie”, spune reprezentanta Nordic Group. Potrivit 
acesteia, în decizia de cumpărare se observă o migrare 
spre preț, uleiul comestibil fiind o categorie extrem de 
sensibilă la promoții. Ținând cont de această tendință, 
Costa d’Oro a venit cu o promoție specială la uleiul de 
măsline extravirgin 750 ml la preț de 500 ml, promoție 
care a fost disponibilă în perioada iulie 2022- august 
2022 și care va fi reluată în luna noiembrie. 
Felicia Coman, Marketing Manager Darinne Distribution, 
companie care distribuie pe piața locală brandurile 
Garcia de la Cruz și Colavita, povestește că în luna martie 
a acestui an au fost avertizați de clienți că este posibil să 
fie necesar să asigure stocuri mult peste previziuni din 
cauza izbucnirii războiului din Ucraina. „Am fost tentați 
să credem că majorarea spectaculoasă a prețurilor la 
uleiul de floarea-soarelui va duce la o creștere a cererii 
pentru uleiul de măsline, acest lucru nu s-a întâmplat. 
Vânzările au rămas constante și chiar au înregistrat o 
ușoară scădere în prima jumătate a lui 2022 față de peri-
oada similară a anului anterior”, spune aceasta. În acest 
moment, vânzările Garcia de la Cruz și Colavita sunt con-
centrate în marile lanțuri de magazine, dar distribuitorul 
lucrează în prezent la un proiect care să permită introdu-
cerea acestora și pe platformele online de vânzare. 
În cazul Serpico Trading, distribuitorul brandului Olitalia, 
scumpirea uleiului de floarea-soarelui a avut un impact 

numărului de promoții din întreaga categorie de uleiuri 
vegetale comestibile. Iar cel mai promovat brand a fost 
Costa d'Oro, urmat de Unisol și Monini. 

Uleiul de măsline, un produs (încă) de nișă

Pe o piață dominată de uleiul de floarea-soarelui, uleiul 
de măsline reușește să atragă consumatorii cu venituri 
peste medie, conștienți de importanța unei alimentații 
adecvate și pasionați de gătit sau dornici de experi-
mentare. Datele RetailZoom arată că în perioada august 
2021 – iulie 2022 față de august 2020 – iulie 2021, uleiul 
de măsline a ajuns la o cotă valorică de piață de 5,6%, 
creșterea fiind de 3% în perioada analizată. Nu la fel 
s-a întâmplat în cazul volumelor, de această dată fiind 
vorba de o scădere de 6,5% potrivit datelor RetailZoom, 
semn că la evoluția valorică a contribuit inflația.
„Prețurile au crescut între 10% și 28% de la brand la 

Promoții în categoriile de ulei
Categorie / Perioadă aug. 20 -  

iul. 21
aug. 21 -  
iul. 22 Evoluție

Ulei de măsline extravirgin 425 387 -9%
Ulei de floarea soarelui 434 265 -39%
Ulei de măsline 101 84 -17%
Ulei de nucă de cocos 30 23 -23%
Ulei din sâmburi de struguri 29 23 -21%
Alte tipuri 100 55 -45%
Total ulei 1119 837 -25%
- din care BIO 74 61 -18%

Cele mai promovate mărci
Marcă / Perioadă aug. 20 -  

iul. 21
aug. 21 -  
iul. 22 Evoluție

Costa d'Oro 59 81 37%
Unisol 97 65 -33%
Monini 86 60 -30%
Untdelemn de la Bunica 64 42 -34%
Floriol 59 39 -34%
Alte mărci 754 550 -27%
Total 1.119 837 -25%

Cei mai activi retaileri
Retailer / 
Perioadă

aug. 20 -  
iul. 21

aug. 21 -  
iul. 22 Evoluție

Lidl 146 136 -7%
Carrefour 141 129 -9%
Selgros 159 120 -25%
Kaufland 105 111 6%
Carrefour 
Market 87 83 -5%
Mega Image 124 83 -33%
Alți retaileri 503 311 -38%
Total 1119 837 -25%

Legendă: total promoții de preț comunicate de retaileri în revistele 
proprii, spoturi radio și TV. În perioada curentă au fost derulate 41 
campanii radio și 54 TV. Ponderea uleiului de măsline extravirgin a 
crescut în detrimentul celui de floarea soarelui pe fondul scăderii 
pronunțate a numărului de promoții din întreaga categorie de uleiuri 
vegetale comestibile.
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pozitiv asupra vânzărilor uleiului de măsline aflat în 
portofoliu. De altfel, în prima jumătate a acestui an, ule-
iul de măsline extravirgin Olitalia a înregistrat o creștere 
în valoare de peste 68% raportat la perioada similară 
din 2021. Acest lucru s-a datorat și măririi distribuției, 
cât și extinderii de gamă cu ambalajul de 1 litru pe lângă 
cele deja existente, de 0,5 litri respectiv trei litri. 
„În mod vizibil spațiul la raft alocat acestei categorii de 
produse, în marile magazine, s-a extins. În contextul 
în care uleiul de floarea-soarelui a suportat creșterea 
cea mai mare de preț versus 2021, uleiul de măsline 
a câștigat un plus de interes, de atenție, din partea 
clienților în ceea ce privește raportul beneficii, calitate, 
gust versus preț. Putem spune că, pentru o parte dintre 
clienți, a fost o repoziționare, un switch între uleiul de 
floarea soarelui și uleiul de măsline”, a declarat Mihaela 
Dumitrescu, Marketing Manager Serpico Trading. 

Provocările și oportunitățile momentului

Competitivitatea în ceea ce privește achiziționarea 
materiei prime a fost și va rămâne întotdeauna o provo-
care în industria uleiului alimentar, spun reprezentanții 
Prutul, la care adaugă gradul mai scăzut de predictibi-
litate privind producțiile agricole de la finalul acestei 
campanii de recoltare a culturii de floarea-soarelui.
De cealaltă parte, pentru jucătorii din segmentul de 
ulei de măsline, principala provocare rămâne prețul. 
„Creșterea costului de viață reduce numărul consumato-
rilor care își permit aceste produse, iar oferta de private 
label a ajuns la o pondere foarte mare în categorie. O 
altă provocare este aceea de a educa consumatorii în 
continuare despre cum să folosească uleiul de măsline 
mai mult decât ca ingredient în salată, cu scopul de a 
crește consumul acestei subcategorii”, spune Claudia 
Andreica, Brand Manager Nordic Group. 
În ceea ce privește dezvoltarea, Darinne Distribution se 
concentrează pe listarea pe platformele online de vân-
zare având în vedere evoluția bună a acestui canal de 
vânzare, trend păstrat chiar și după terminarea perioa-
dei de lockdown. Și în cazul Serpico Trading extinderea 
în e-commerce reprezintă o oportunitate de creștere 

în viitor, alături de interesul pentru uleiul de măsline 
aromatizat și cel bio/ECO cu certificare, sau varianta de 
ulei spray, mai eficient în utilizare. 

Categoria prin prisma retailerilor

Cu siguranță uleiul alimentar rămâne una dintre catego-
riile cele mai importante în retail, iar „singura modificare 
vizibilă este discrepanța tot mai mare între brand și priva-
te label. Mai exact, uleiul de prim preț câștigă și mai mult 
teren. Astfel, uleiul private label este cel mai căutat și a 
câștigat și mai mult share în total vânzări, pentru că este, 
în general, poziționat ca prim preț”, spun reprezentanții 
PENNY România. „Atracția pentru mărci proprii crește 
vizibil, unde doar în România ponderea acestora la nivelul 
vânzărilor totale ale pieței se află la aproximativ 20%, 
ceea ce indică un potențial semnificativ”, adaugă Nicoleta 
Malciu, Șef Produs Senior Băcănie, Carrefour România. 
Potrivit reprezentantei Carrefour România, piața uleiului 
alimentar, în ansamblul ei, nu a suferit transformări în 
2022, volumele păstrându-se la nivelul celor din 2021, ca-
tegoria fiind dominată de sortimentul de floarea-soarelui. 
La capitolul vânzări, lunile de vârf sunt, în general, cele 
de toamnă. „Cu toate acestea, categoria este puternic 
influențată de diferite contexte, unde doar în ultimii doi 
ani, pe fondul crizei sanitare și a evenimentelor de se-
curitate de la graniță, cei mai mulți dintre consumatori 
și-au schimbat comportamentul de consum. Și, totoda-
tă, putem să vorbim de o tendință de premiumizare în 
această categorie”, explică Nicoleta Malciu. Nu în ultimul 
rând, categoria este sensibilă la promoții, cu un efect de 
stocare foarte mare. „Din ianuarie, prețul la raft pentru 
uleiul de floarea-soarelui a crescut în fiecare lună. În 
prezent, ne confruntăm cu multe costuri în creștere 
pentru materiile prime, energie și logistică, precum și 
cu majorări de preț din partea furnizorilor. Acest lucru 
influențează inevitabil creșterea prețurilor de vânzare 
pentru grupuri de produse și articole individuale. Cu 
toate acestea, ne vom asigura cu strictețe că ajustările 
de preț sunt transmise către clienți doar acolo unde 
există o presiune ridicată a costurilor. Vom continua să 
refuzăm cereri de prețuri mai mari de la producători și 
furnizori care nu sunt justificate de costuri crescute. 
Considerăm că este responsabilitatea noastră ca retai-
ler să limităm prețurile în creștere în interesul clienților 
noștri”, spun reprezentanții PENNY România.
Cât despre estimările pentru acest an, lipsa predicti-
bilității face aproape imposibilă o predicție pe termen 
lung. „Traversăm o perioadă în care nu putem obține 
nici măcar o cotație de preț pentru o perioadă mai 
lungă de o lună. Mișcările de stocuri pe floarea-soarelui 
sunt blocate. Toată lumea estimează o lipsă mare de 
cantități în Europa, generată de situația din Ucraina și 
nimeni nu vrea să vândă. Cel mai probabil la sfârșitul 
lunii septembrie se va stabili trendul pentru următoa-
rea perioadă”, explică reprezentanții PENNY România. 
„Pe termen mediu, categoria va continua să înregistreze 
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o evoluție pozitivă a vânzărilor. Printre factorii care cân-
tăresc cel mai mult în criteriile de achiziție menționăm 
calitatea, un aspect căruia îi acordăm o atenție deo-
sebită, prețul, cântărind în mod deosebit în decizia de 
cumpărare și securizarea cantităților necesare susținerii 
cererii pe tot parcursul anului”, concluzionează Nicoleta 
Malciu, Șef Produs Senior Băcănie, Carrefour România.

Noi tendințe de consum

Potrivit datelor GfK Consumer Panel, uleiul a avut o 
creștere valorică in-home de 42,8% în primele patru 
luni din acest an raportat la perioada similară a anu-
lui trecut, în timp ce volumele au stagnat. Creșterea 
vine așadar din majorarea cu 43,4% a prețului mediu 
per litru plătit de cumpărători în primele 4 luni din 
an.  Penetrarea categoriei in-home s-a redus cu circa 5 
puncte procentuale, ajungând la 80% în perioada ianu-
arie - aprilie 2022. În același timp, și frecvența medie de 
cumpărare a uleiului s-a redus ușor, cu 3%. 
„Pe primul trimestru din 2022, uleiul s-a numărat printre ca-
tegoriile impactate de migrarea shopperilor către produse 
din segmente inferioare de preț (fenomenul de down-trade), 
ca răspuns la presiunile inflaționiste în creștere, potrivit 
studiului GfK Inflation Tracker”, explică reprezentanții GfK.
Uleiul de floarea-soarelui are cea mai mare penetrare în 
consumul casnic, iar opt din 10 gospodării au achiziționat 
acest tip de ulei cel puțin o dată în perioada analizată, mai 
arată datele GfK Consumer Panel. Acesta este urmat de 
uleiul de măsline, cu o penetrare de 16% în consumul cas-
nic (în declin față de 20% penetrare în primele patru luni 
din 2021). La polul opus, uleiul de cocos a crescut substanți-
al, cu un ritm high double digit, însă în acest caz vorbim de 
o penetrare încă foarte redusă în consumul casnic, de 2%. 
În ceea ce privește cererea înregistrată de produsele 
marcă proprie, acestea au ajuns să dețină aproape 38% 
din cota de piață valorică în categorie și au avut un ușor 
avans în penetrare in-home în perioada analizată. 
Din cauza valului de scumpiri, calitatea produselor ale-
se de consumatori tinde să scadă pe măsură ce prețul 
cântărește tot mai mult în criteriile de achiziție. 
Există însă și situații în care scad cantitățile achizițio-
nate pentru a nu sacrifica calitatea.
„Se remarcă un interes tot mai crescut față de produse 

cu valoare adăugată, cu beneficii în alimentație, spre 
care consumatorii români își îndreaptă atenția, aici un 
rol important avându-l campaniile de informare și edu-
care. Altfel, consumul de ulei de floarea-soarelui este 
relativ constant la nivel de total an în ultimii trei ani, în 
ciuda unor perioade punctuale cu aprovizionare mai pu-
ternică a consumatorilor pentru stocare – în 2020-2021 
în contextul pandemiei, iar în 2022 pe fondul conflictul 
din Ucraina”, declară reprezentanții Prutul.
„Modificările s-au produs anul acesta odată cu criza mondia-
lă declanșată de conflictul din Ucraina atât la nivel financiar, 
cât și alimentar. Din păcate, piața este în continuă scădere 
din cauza valului de scumpiri care a dus la scăderea puterii 
de cumpărare a consumatorilor. Principalul pericol este ca, 
din cauza creșterii prețurilor, consumatorii se orientează 
din ce în ce mai mult spre calitate mai slabă, care poate fi 
cumpărată la un preț mai mic, pe care aceștia și-l pot permi-
te”, adaugă Felicia Coman (Darinne Distribution). Pandemia 
a adus un focus mai mare pe zona de healthcare, astfel că 
mulți au înțeles avantajele consumului de ulei de masline, 
opinie susținută și de brand managerul Nordic Group.
„Tendința de menținere a sănătății și a bunăstării gene-
rale prin trecerea la alternative mai sănătoase de ulei 
determină în principal creșterea pieței. Tot mai mulți 
consumatori sunt conștienți de beneficiile consumului 
uleiului de măsline și de aportul lui cu nutrienți de ca-
litate, interes în creștere pentru natural, crud și uleiuri 
presate la rece. Uleiul de măsline este perceput a fi mai 
sănătos, deoarece este puțin prelucrat, și își păstrează 
valoarea nutritivă completă”, declară Claudia Andreica. 
Chiar și în aceste condiții, impactul promoțiilor este 
semnificativ, fiind produse care se consuma într-o peri-
oada mai îndelungată de timp, iar consumatorul își poa-
te planifica cumpărăturile în perioadele de promoție.
S-a resimțit o creștere a interesului pentru uleiul de măs-
line, acesta devenind competitiv din punct de vedere preț 
versus beneficii. Totodată, se observă și o relativă migrare 
către SKU-urile de volum, fiind preferat produsul de 1 litru 
în fața celui de 500 ml. Cât despre tipologia consumatoru-
lui de ulei de măsline post pandemie, „nu avem studii care 
să certifice acest lucru, dar credem că, consumatorii ro-
mâni au devenit mai atenți la produsele care oferă un plus 
de beneficii, la produsele care aduc un plus de valoare din 
punct de vedere sănătate, alimentație, valori nutriționale, 
etc.”, spune Mihaela Dumitrescu (Serpico Trading). 
„Schimbarea comportamentului de consum este și o 
oportunitate, dar și o amenințare pentru noi. Am încre-
dere că educându-ne în sensul evitării risipei alimentare 
vom deveni mai conștienți de alegerile noastre. Din 
perspectiva materiilor prime în zona noastră de achiziție 
nu sunt probleme, astfel că sunt încrezătoare că vom 
încheia cu bine anul acesta. Ne adaptăm și acceptăm 
prețurile în creștere pentru că este o situație care se 
manifestă la nivel global. Sunt prea mulți factori care 
au dus la aceste majorări, fapt care a generat implicit și 
creșterea prețurilor produselor noastre”, adaugă Felicia 
Tulai (Luna Solai).  ç

Ulei
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Ce caracterizează viitorul industriei 
alimentare și nutriționale

În ultimii doi ani, industria alimentară a fost supusă unor presiuni drastice, ceea ce 
a dus la apariția unor tendințe emergente care modelează felul în care consumăm 
și achiziționăm alimente. Popularitatea alimentelor funcționale a crescut drastic, la 
fel și preocuparea consumatorilor pentru sănătate. Alternativele pe bază de plante 
au cunoscut o creștere accelerată, mai ales în contextul în care întreruperile din 
lanțurile de aprovizionare cu carne au fost tot mai vizibile. Nu în cele din urmă, 
necesitatea unei transparențe mai mari, combinată cu investițiile fără precedent în 
tehnologia alimentară, comerțul online și livrarea rapidă au creat noi oportunități 
pentru jucătorii din piața FMCG. De Andra Imbrea Palade

Î
n fața unei cereri mai mari pentru produse 
alimentare cât mai sănătoase, companiile se 
concentrează pe strategii de politică alimentară 
și rețete mai bune. Investițiile în producția locală, 
în sustenabilitate și în agricultură verticală sunt 

doar câteva dintre tendințele pe care Euromonitor le-a 
identificat în raportul „Trends shaping the Future of the 
Food and Nutrition Industry”, detaliate mai jos. 

Limitele dintre alimente și superalimente se estompează 
pe măsură ce funcționalitatea devine o prioritate pentru 
consumatori, în special în direcții precum imunitatea, sănă-
tatea sistemului digestiv și gestionarea stării de spirit. 

Dorința puternică a consumatorilor pentru alimente și 
băuturi care stimulează imunitatea a inspirat inovarea 
produselor. De exemplu, cererea pentru iaurturi și produse 
lactate cu beneficii pentru sistemul imunitar a crescut cu 
24%, în timp ce vânzările de probiotice s-au majorat cu 9% 
la nivel global din 2019 până la finalul lui 2020. Tot în rândul 
companiilor alimentare se remarcă o creștere a interesului 
pentru produse și soluții ce abordează bunăstarea emo-
țională, ameliorarea stresului și îmbunătățirea somnului 
prin alimente și băuturi infuzate cu CBD, aminoacizi precum 
L-teanina sau adaptogeni precum ashwagandha. O altă ten-
dință emergentă este mâncarea funcțională cu accent pe 
frumusețe, pe măsură ce mai mulți consumatori devin inte-
resați de promisiunile de beauty din consumul unor astfel 
de produse. De exemplu, Danone a lansat în SUA în 2020 
primul său iaurt pe bază de colagen sub marca Light+Fit. 

Tendințe

Mâncatul conștient și alimentele  
ca medicamente
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Consumatorii caută din ce în ce mai multă transparență, 
produse cât mai puțin procesate și cât mai naturale. 
Cererea pentru ingredientele simple și recunoscute cu 
acreditări în materie de sănătate conduce detașat în 
topul inovației, astfel încât companiile reproiectează re-
țetele produselor pentru a include cât mai multe astfel 
de ingrediente și materii prime. 

Tehnologiile inovatoare le permit consumatorilor să preia 
controlul asupra propriilor obiective de sănătate. Diverse 
aplicații și servicii online îi ajută pe consumatori să-și ges-
tioneze greutatea, intoleranțele alimentare și preferințele 
pentru alimente pe bază de plante sau mai puțin procesa-
te. Cererea de teste pentru microbiom și ADN este, de ase-
menea, în creștere, ceea ce creează mai multe oportunități 
de nutriție personalizată. Jucători de top din domeniul 
alimentar investesc în soluții digitale de wellness, de la 
modele D2C până la concepte de nutriție personalizată. De 
exemplu, Nestlé a achiziționat furnizorul de rețete sănă-
toase Mindful Chef, iar în 2020 a lansat, în China, nesQino, 
o soluție ce permite consumatorilor să personalizeze și să 
creeze o gamă de super băuturi sănătoase. 

Dietele ce abordează un anumit stil de viață, precum keto, 
paleo sau cu conținut scăzut de carbohidrați se bucură de 
o creștere în popularitate în ultimii ani, ceea ce a dus la 

un val de lansări de produse. Mai concret, în 2021, la nivel 
global, 9% dintre consumatori declarau că urmează o di-
etă săracă sau fără carbohidrați, în timp ce 38% precizau 
că au ales să consume mai puțini carbohidrați în încerca-
rea de a pierde din greutate, arată datele Euromonitor. 
Produsele cu astfel de mențiuni rămân de nișă din 
moment ce nicio categorie de alimente nu are mai mult 
de 2% din totalul de SKU-uri din zona keto, paleo sau 
cu puțini carbohidrați. Totuși, cererea pentru astfel de 
produse a crescut în ultima perioadă, în mod special în 
categoria de snackuri și cereale pentru micul dejun. Un 
exemplu de producător care a pariat pe acest segment 
este PepsiCo, care a lansat anul trecut brandul Hilo Life 
Chips, ce produce chipsuri tortilla keto friendly. 

Consumatorii caută alternative sustenabile și etice 
pentru produsele de origine animală. Îngrijorările legate 
de sănătate susțin creșterea produselor plant-based în 
categorii precum carne, lactate, pește. O nouă genera-
ție de produse depășește inovația burgerului vegetal, 
pe măsură ce noi ingrediente și metode de producție 
permit producătorilor să imite gustul, textura și chiar 
experiența de gătit mai mult ca niciodată. Branduri 
precum Beyond Burger și Impossible au rămas în mintea 
consumatorilor, iar primul dintre acestea chiar a anunțat 
anul trecut că va lansa diferite variante ale burgerului 
său pe piața din China. 
Pe segmentul de lactate, lucrurile evoluează și mai 
mult, pe măsură ce se realizează adevărate inova-
ții în categoria de brânzeturi, precum îmbunătățirea 

Wellness digital și personalizare

Creșterea dietelor speciale 

Etichetă curată și procesare minimă 

Alimente pe bază de plante și  
alternative vegetale
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gusturilor și a texturilor. Îngrijorările în legătură cu 
sustenabilitatea produselor accelerează și avansul seg-
mentului de pește și fructe de mare pe bază de plante. 
Thai Union, unul dintre cei mai mari producători de 
carne de ton din lume, a înființat un centru global de 
inovare al cărui scop este „de a crea un viitor alternativ 
al proteinelor”, focusul fiind în special pe alternative 
pentru fructele de mare. 

Pe măsură ce originea produselor devine tot mai impor-
tantă pentru consumatori și autorități, lanțurile de apro-
vizionare fac investiții pentru a transparentiza conceptul 
„from farm to fork”. Inovațiile în trasabilitate, automa-
tizare, agricultură verticală și e-commerce creează noi 
frontiere în proveniența alimentelor. Șocurile cauzate de 
pandemie asupra industriei alimentare în 2020 au fost 
o reamintire clară a provocărilor legate de siguranța 
alimentară ale țărilor care se bazează pe importuri. Prin 
urmare, politicile recente s-au orientat către investiții în 
promovare și încurajarea producției interne, precum și a 
agrotehnologiei. În același timp, campaniile promoționa-
le urmăresc să stimuleze interesul pentru mărcile locale 
cu ingrediente native. 
Pe măsură ce pandemia a dus la creșterea comerțului 
online, producătorii au investit în digitalizarea supply 
chain-ului. Trasabilitatea digitală a devenit posibilă și 
pe măsură ce costurile au scăzut. Una dintre cele mai 
cunoscute inițiative de acest gen a venit din partea 
IBM - Food Trust - o soluție menită să ajute la urmărirea 

tranzacțiilor de-a lungul lanțurilor de aprovizionare 
alimentară, blockchain ce a fost adoptat de jucători 
precum Walmart, Unilever sau Nestlé.

Niciun sector nu a beneficiat mai mult de convergența 
tehnologiei și a tendințelor privind originea produselor 
mai mult decât agricultura verticală. Atracția acestui 
sector rezultă din poveștile puternice despre proveni-
ența alimentelor. Cu ajutorul tehnologiei se creează ali-
mente mai proaspete, mai sustenabile, pe tot parcursul 
anului și în toate mediile. Beneficiile agriculturii vertica-
le pot fi profunde mai ales în locațiile nesigure în ceea 
ce privește aprovizionarea cu apă. De exemplu, în fața 
amenințării secetei, startup-uri precum UrbanKisaan 
contruiesc ferme verticale în orașele din India. 

Produsele locale au devenit o realitate a ultimilor ani, 
pe măsură ce consumatorii s-au orientat către astfel de 
produse în încercarea de a se reconecta cu cultura locală 
sau pentru a susține economia locală. În pandemie, oa-
menii au găsit în producția locală confort și siguranță ali-
mentară. Astfel, deloc surprinzător, 62% dintre retailerii 
care au participat la studiul „Voice of Industry: Retailing 
Survey”, desfășurat de Euromonitor, au declarat că tot 
mai mulți oameni se orientează către produse locale. 

Poveștile despre originea produselor se află în centrul 
strategiei de sustenabilitate. Consumatorii care cum-
pără astfel de produse o fac din motive etice sau din 
preocupările față de mediu pe care acestea le ridică. 
De exemplu, Imperfect Foods luptă împotriva risipei 
alimentare comercializând produse refuzate de retaileri 
din cauza aspectului și a imperfecțiunilor. Compania, 
care propune un abonament consumatorilor finali, și-a 
majorat businessul cu 200% în 2020, ajungând la o cifră 
de afaceri de 500 de milioane dolari. 

Tot pandemia a dus la dezvoltarea livrării de cumpără-
turi alimentare, iar un factor care a făcut diferența între 
companii a fost rapiditatea cu care produsele au ajuns 
la destinatari. Consumatorii tineri înclină mai degrabă 
pentru o livrare rapidă în detrimentul altor aspecte, 
mai tradiționale, precum taxa de livrare sau retururile 
gratuite. Pentru a ajunge la consumatori mai repede, 
proximitatea devine esențială. Livrarea ultra rapidă 
devine posibilă cu ajutorul centrelor de microfullfilment, 
amplasate strategic în puncte cheie din zonă. Pe piața 
locală, Glovo, Tazz sau Bolt Market reușesc să livreze 
cumpărături în mai puțin de o oră. ç

Tendințe
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Deliveroo iese de pe piața din Olanda  
din cauza pierderilor mari
Compania britanică Deliveroo a 
anunțat că ia în calcul renunțarea 
la operațiunile din Olanda în urmă-
toarele trei luni după ce nu a reușit 
să își consolideze poziția locală. 
După prima jumătate a acestui an, 
Deliveroo a raportat o pierdere de 
147 de milioane de lire sterline, față 
de 95 de milioane cât a fost pierde-
rea înregistrată în prima jumătate a 
anului trecut. În Olanda, Deliveroo 
concurează cu Just Eat Takeaway 
și Uber Eats și, pentru a-și putea 
îmbunătăți poziția pe piață, ar 
avea nevoie de investiții „dispro-
porționate” raportat la rezultatele 
financiare înregistrate. „Compania 

a stabilit că ar fi nevoie de un 
nivel disproporționat de investiții, 
cu randamente incerte, pentru a 
atinge și susține o poziție de top 
pe piață și, prin urmare, a decis să 
se consulte cu privire la încetarea 
operațiunilor sale în Olanda”, a 
declarat un reprezentant Deliveroo 
pentru TechCrunch.

Știri externe

Carlsberg, venituri 
în creștere

Carlsberg a raportat venituri sub 
așteptări pentru al doilea trimes-
tru din acest an în ciuda revenirii 
vânzărilor în baruri și restaurante. 
Costurile de producție au crescut 
semnificativ, în principal din ca-
uza scumpirii materiei prime și a 
energiei, lucru care s-a resimțit în 
bilanțul companiei.
Concret, producătorul danez de 
bere a înregistrat vânzări de 20,51 
miliarde de coroane daneze în 
perioada martie – iunie 2022, sub 
estimările inițiale de 21,6 miliar-
de de coroane daneze, dar peste 
nivelul din 2021. Chiar și în aceste 
condiții, bilanțul după primele 
șase luni ale acestui an este unul 
pozitiv, veniturile fiind mai mari 
decât în perioada similară a anu-
lui trecut, ba chiar și peste nivelul 
înregistrat înaintea pandemiei.

Vânzările Henkel, 
sub impactul inflației
Scumpirea substanțială a mate-
riilor prime se resimte la nivelul 
performanței financiare rapor-
tată de Henkel. Deși vânzările 
producătorului sunt în creștere, 
nu același lucru se poate spune 
despre profitul înregistrat. 
Concret, vânzările Henkel au 
crescut cu aproape 9% în prima 
jumătate a acestui an, până la 
10,91 miliarde de euro. Cu toate 
acestea, profitul brut (EBIT) a 
scăzut cu 18,7%, ajungând la 1,17 
miliarde de euro, în timp ce pro-
fitul net a fost înjumătățit, la 447 
de milioane de euro.

HEINEKEN, revenire peste nivelul din 2019
Relaxarea completă a măsurilor de siguranță a dus la revenirea consumului de 
bere în afara caselor, lucru care a impulsionat vânzările HEINEKEN peste nivelul 
înregistrat înainte de pandemie. Astfel, după prima jumătate a acestui an, cifra 
de afaceri a producătorului de bere a crescut cu 37%, ajungând la 16,4 miliarde 
de euro, cu 14% mai mult decât în prima jumătate a anului 2019. Totodată, volu-
mele vândute au urcat cu 0,8% față de 2019 și cu 7,6 % față de anul trecut.
„Creșterea s-a resimțit în special în trimestrul al doilea și rezultate foarte 
bune au venit din zona Asia-Pacific, cât și din sectorul on-trade din Europa pe 
măsură ce consumatorii au revenit în baruri, în ciuda presiunilor inflaționiste 
tot mai mari asupra veniturilor disponibile ale consumatorilor”, declară Dolf 
Van Den Brink, CEO și Președinte al Consiliului de Administrație HEINEKEN.

Tesco investește 50 mil. euro în 
extinderea rețelei din Irlanda
Tesco are în plan să investească aproxima-
tiv 50 de milioane de euro în acest an în ex-
tinderea rețelei de magazine din Irlanda și 
în modernizarea celor existente. Retailerul 
britanic a ajuns să dețină o rețea de 154 
de magazine în Irlanda. Ultima deschidere 
a fost în Dublin, Tesco urmărind să reducă 
rata șomajului din zonă.
În paralel cu renovarea și extinderea rețelei de magazine, com-
pania intenționează să implementeze o campanie de rebranding 
după ce, în luna iunie, a fost finalizată achiziția a nouă maga-
zine deținute de o familie de antreprenori în orașul Galway. 
Retailerul estimează că va ajunge până la finalul anului la 165 de 
magazine în Irlanda.
Vânzările Tesco au crescut în anul financiar 2021-2022 (încheiat 
în luna februarie) cu 6%, până la 74 de miliarde de euro.
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Auchan Retail preia 235 de supermarketuri 
de la competitorul DIA
Alcampo, subsidiara retailerului 
francez Auchan Retail pe piața 
din Spania, a semnat un acord de 
preluare a 235 de magazine de la 
competitorul său DIA. Această achi-
ziție strategică consolidează poziția 
Auchan Retail într-o piață cheie, 
ținta francezilor fiind de a deveni 
liderul figital al pieței de retail 
alimentar din Spania.
Pe lângă cele 235 de supermar-
keturi din Castilla-León, Madrid, 
Aragon, Galitia și Asturias, acordul 
prevede și achiziția unui depozit. 
Concret, vorbim despre o suprafa-
ță de vânzare de 180.000 de metri 
pătrați care va ajuta Auchan Retail 

să-și întărească prezența în loca-
litățile unde deja activează, dar îi 
oferă și acces la cumpărători noi, în 
zonele unde nu era prezent.
Tranzacția este supusă analizei 
autorităților de concurență. Dacă 
va primi undă verde, integrarea ar 
trebui să se finalizeze până în vara 
anului viitor.

Știri externe

Amazon oprește 
extinderea Fresh în 
Marea Britanie

Amazon a decis să oprească 
expansiunea rețelei de magazine 
cashless Fresh în Marea Britanie, 
în contextul în care vânzările 
înregistrate de aceste locații au 
fost dezamăgitoare, iar costuri-
le au fost pe măsură. Mișcarea 
reprezintă un veritabil pas înapoi 
pentru gigantul american care 
dorea să revoluționeze mersul 
la cumpărături. Vânzările din 
magazinele fără numerar s-au 
situat sub așteptările gigantului 
american, în timp ce costurile 
infrastructurii tehnologice sunt 
prea mari. Echipa de management 
din Marea Britanie urmează a fi 
restructurată, în timp ce tensiunile 
cu Whole Foods, lanț de super-
marketuri achiziționat de Amazon 
în 2017 pentru 13,7 miliarde dolari, 
escaladează.

Lidl, lider în 
Ungaria pentru al 
doilea an consecutiv
Discounterul german Lidl și-a 
adjudecat, pentru al doilea an 
consecutiv, poziția de lider în cla-
samentul retailerilor din Ungaria. 
Lidl Ungaria a terminat 2021 cu 
o cifră de afaceri de aproximativ 
2,49 miliarde euro, în creștere 
față de anul anterior, când a bifat 
vânzări de 2,28 miliarde euro și o 
rețea de 191 de magazine. 
Pe locul doi în topul retailerilor 
din Ungaria se află Spar, cu o cifră 
de afaceri de 2,14 miliarde euro și 
o rețea de 614 magazine, dintre 
care 26 deschise anul trecut. 

Aldi, în top patru retaileri în Marea Britanie
Discounterul german Aldi își continuă ascensiunea la nivel european și reu-
șește să intre în clasamentul marilor retaileri din Marea Britanie, neschimbat 
timp de zece ani. Astfel, dacă în urmă cu un deceniu Aldi deținea mai puțin de 
3% din piața britanică, discounterul german a reușit performanța de a surcla-
sa Morrisons, lucru pe care amenința de mult timp să îl facă, dar specialiști 
din piață nu considerau că avea să se întâmple într-un asemenea interval.
În ultimele patru săptămâni până la data de 7 august, cota de piață a Aldi 
a ajuns la 9,2%, în timp ce Morrisons a scăzut la 9%, potrivit datelor Kantar. 
Ascensiunea fulminantă a Aldi - în tandem cu cea a rivalului Lidl - este de 
înțeles în contextul în care ultimii ani au pus o presiune enormă pe bugetele 
consumatorilor și au fost motorul de creștere al discounterilor.

Proprietarul Mega Image revine pe 
trend ascendent la nivel european
Ahold Delhaize, proprietarul rețe-
lei Mega Image, a încheiat al doilea 
trimestru al acestui an cu o cifră de 
afaceri de 7,86 miliarde de euro la 
nivelul Europei, marcând o creștere de 
4,5% față de aceeași perioadă a anului 
trecut. Creșterea vine după un prim 
trimestru încheiat cu un minus de 3,1%. 
La rate de schimb constante, vânzările 
nete au crescut cu 4,2%, susținute de 
un avans al vânzărilor comparabile de 1,8% în Benelux și de o re-
venire în regiunea Europei Centrale și de Sud-Est, este precizat 
în raportul financiar.
Pe piața din State Unite ale Americii retailerul a bifat un avans 
de 7,7% față de trimestrul al doilea al anului trecut, până la pra-
gul de 13,57 de miliarde de euro.
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Managerul aflat într-un 
continuu proces de învățare

Om de marketing de aproape trei decenii, Gabriela Munteanu, Marketing 
& Trade Marketing Director Kandia Dulce, a învățat continuu de la 
oamenii cu care a intrat în contact, indiferent de funcția lor. Se ghidează 
după un principiu simplu – „ce ție nu-ți place, altuia nu-i face” – și crede 
cu tărie că performanța vine abia atunci când reușești să te identifici cu 
industria în care lucrezi. De Simona Popa

Profil de manager

Venind dintr-o familie în care părinții 
lucrau în comerț exterior, pentru Gabriela 
Munteanu nu a fost deloc greu să își alea-
gă cariera. A mers la Facultatea de Comerț 
din cadrul ASE pentru că acolo se studia 

marketingul, o disciplină complet nouă pentru România, 
dar văzută ca o meserie rezistentă în timp. 
„Biletul” său de intrare în lumea bunurilor de larg 
consum a fost un loc de muncă pe care l-a obținut pe 
vremea când încă era studentă. Era un job part time 
în cadrul reprezentanței Ferrero în România, pe care îl 
descrie drept o adevărată școală de marketing. „Cred că 
marea șansă a vieții mele din punct de vedere profe-
sional a fost că am luat contact cu realitatea chiar din 
timpul facultății. Ferrero a fost cea mai bună școală 
de marketing pentru mine. Având în vedere nivelul 
pur teoretic și foarte stângaci pe care l-am studiat în 
facultate la nivelul anilor ’93 – ’97, nu aveam cum să 
dobândesc tot bagajul de cunoștințe la care am ajuns 
datorită locului de muncă din cadrul Ferrero. Din păcate, 
nici în zilele noastre în învățământul românesc nu există 
o conexiune foarte bună între teorie și practică, cu atât 
mai puțin exista acum aproape trei decenii când mediul 
acesta capitalist și concurențial abia se forma. Atunci a 
fost perioada în care intrau cele mai mari multinaționale 
în România”, povestește Gabriela. 
A lucrat pentru Ferrero până în momentul în care com-
pania a decis să închidă reprezentanța din România. 
Se întâmpla la finalul anilor ‘90 când Gabriela schimba 
macazul spre un domeniu complet nou.

De la FMCG la industria auto

„Eu nu mi-am propus să lucrez în FMCG și, ca atare, 
deși prima mea experiență profesională a fost în acest 
segment, am virat apoi într-o zonă complet diferită și 
poate surprinzătoare pentru o femeie, la acel moment - 
industria auto. Îmi plac foarte mult mașinile și îmi place 
foarte mult să conduc și, cumva, m-a fascinat industria 

aceasta și prin prisma deschiderii pe care am avut-o de 
a lucra cu colegi din foarte multe țări, de pe mai multe 
continente”, spune Gabriela.
A fost Marketing Coordinator pentru Tenneco 
Automotive timp de patru ani, pe care îi descrie ca 
fiind „fascinanți” pentru că totul în jurul său era foarte 
dinamic. Dar, mai important decât orice, se simțea foarte 
respectată și încurajată într-o lume considerată a fi a 
bărbaților. După aventura din industria auto s-a întors în 
FMCG, unde a acumulat experiență în cadrul unor com-
panii importante precum Strauss România, Orkla Foods 
România sau Kandia Dulce.  
„Trecerea din FMCG la industria auto și înapoi în FMCG 
m-a făcut să înțeleg că tehnicalitățile jobului de mar-
keting sunt similare în orice industrie, dar ce diferă 
fundamental sunt consumatorul, profilul și nevoile 
acestuia. Consumatorul este «centrul universului» pen-
tru orice om de marketing și de aceea una dintre lecțiile 
cele mai valoroase pentru mine a fost aceea că trebuie 
să te identifici cu consumatorul ca să poți să îl înțelegi 
cu adevărat și să îi poți oferi branduri și produse sau 
servicii cu care acesta să se identifice”, explică Gabriela. 
În plus, în viața profesională, ea a realizat că, cu cât în-
țelegi mai multe și mai bine, cu atât dorința de a învăța 
continuu este mai mare. „Numai așa îi putem inspira 
pe alții, deopotrivă colegi de echipă sau consumatori. 
E crucial să crezi în ceea ce faci, de aici și priceperea și 
puterea și motivația. Performanța vine abia atunci când 
reușești să te identifici cu industria în care lucrezi și 
când îți place cu adevărat ceea ce faci”, completează 
managerul Kandia Dulce. 

Empatia și sprijinul, bazele unei echipe 
performante

Deși primele sale locuri de muncă au fost în cadrul unor 
companii multinaționale, Gabriela și-a dorit să complete-
ze cercul experiențelor profesionale cu perspectiva unui 
business românesc. Așa a început să lucreze la Kandia, 
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Ca lider, am învățat că 
poate unul din cele mai 
importante lucruri este 
să identifici și să le aloci 
oamenilor roluri și branduri 
care li se potrivesc.

companie preluată ulterior de Cadbury și devenită Kandia 
Dulce. Era responsabilă de brandurile Rom și Măgura, 
nume despre care spune că „îi umplu sufletul” și cu care 
se identifică foarte mult. „În primele luni am avut un «șoc 
cultural», în sensul că, după 10 ani petrecuți în companii 
internaționale, aveam să întâlnesc termenii și noțiunile de 
marketing și comerciale în limba română, dar și o organi-
zație în care toată lumea se adresa cu dumneavoastră/
domnule/doamnă. Curând după sosirea mea în Kandia, 
compania a fost preluată de către Cadbury și astfel aveam 
să mă regăsesc curând în termenii și procedurile cu care 
eram obișnuită”, își amintește Gabriela.
Sunt mai bine de 15 ani de când face parte din echipa 
Kandia Dulce și spune că aici vede cu adevărat măsura lu-
crurilor pe care le face, de la idee la concretizare. „Simt că 
las în urma mea ceva care contează. E copleșitoare misiu-
nea de a prelua niște branduri istorice și de a le transfera 
cu succes generațiilor viitoare. Kandia e un loc în care ne 
putem manifesta și construi pentru că nu primim produ-
se și campanii gândite și dezvoltate de «headquarter». 
Noi facem totul, e o experiență 360 în care fiecare coleg 
are o contribuție”, explică directorul de marketing. 
Acesta este și motivul pentru care Gabriela este un ma-
nager care își provoacă echipa să vină cu idei, să pună 
la comun atât partea rațională, cât și pe cea emoțională 
pentru că, spune ea, cele două laturi nu pot fi separate. 
Iar dacă vrei să ajungi la consumator cu un produs care 
să recreeze o experiență de viață, parte din sufletul tău, 
trebuie să se regăsească în campania de marketing. 
„Ca lider, am învățat că poate unul din cele mai 

importante lucruri este să identifici și să le aloci oame-
nilor roluri și branduri care li se potrivesc. Cred foarte 
mult în autenticitate, a mea ca persoană, a felului în 
care se manifestă relațiile, a felului în care se constru-
iesc brandurile. Cred foarte mult că oamenii trag de dra-
gul altor oameni și am simțit mereu că empatia și supor-
tul oferit și primit de la colegii cu care îți petreci poate 
mai mult timp decât cu propria familie este esențial. Am 
învățat că a fi prieten cu colegii nu îți subminează auto-
ritatea, ci dimpotrivă - duce la relații de viață solide. A 
le fi oamenilor alături la bine și la greu îți aduce multă 
mulțumire și creează loialitate”, povestește Gabriela. 
Pe lista unei relații bune cu echipa pe care o coordo-
nează adaugă bunul simț, respectul, disciplina, munca, 
intuiția și modestia. Consideră că oamenii nu se pot 
dezvolta decât acolo unde se simt apreciați, așa că, pen-
tru a fi un lider bun, este esențial să știi să îi asculți, să 
le poți anticipa nevoile, să comunici transparent și, nu în 
ultimul rând, să fii capabil să îți asumi greșelile în fața 
lor. „Cred foarte mult în procesul de învățare, continuu 
și de la oricine, fără restricții de poziție sau de rol. Ideea 
este să învățăm din fiecare experiență și să nu facem 
aceeași greșeală de două ori”, punctează Gabriela. 

„Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face”

A fost atentă la toți oamenii cu care a lucrat de-a lungul 
timpului, atât la lucrurile pe care și-a dorit să le imple-
menteze în stilul de management, cât și la cele de care 
nu ar vrea să se mai lovească vreodată. Dincolo de lucru-
rile bune pe care și-a dorit să le transfere mai departe 
către colegii săi, Gabriela a fost atentă și la abordările 
care i-au creat mult stres și multe frustrări, înțelegând 
astfel ce să nu facă în relația cu echipa sa. De altfel, una 
dintre filosofiile de business după care s-a ghidat în 
această perioadă este „ce ție nu-ți place, altuia nu-i face” 
indiferent dacă este vorba despre un coleg sau un client.
Ce îi trebuie unui director de marketing să livreze la 
standardele setate în perioade tulburi ca cele pe care le 
trăim? „Să fie autentic, vizionar, să îmbrățișeze schimbă-
rile, să fie deschis să vorbească cu tinerii, să învețe de 
la ei. Să nu pice în capcana autocunoașterii și autosufi-
cienței justificate de anii mulți de experiență. Lumea e 
într-o continuă schimbare, generațiile noi sunt extrem 
de inteligente, emancipate digital, totul e la un click dis-
tanță. Trebuie să fim versatili și agili ca să ne adaptăm 
lor”, susține Gabriela Munteanu. ç

Profil de manager



76  |  Septembrie 2022

Produse noi

Taft lansează gama 
Wonder
„Viața este prea 
scurtă ca părul să nu 
arate fabulos în fie-
care zi!” Acesta este 
motto-ul care stă la 
baza noii game Taft 
Wonder. Produsele 
Taft Overnight Waves 
Wonder Spray, Taft 
4-in-1 Beauty Wonder 
Fluid și Taft Fullness 
Wonder 2-in-1 Pudră 
sunt concepute pentru a asigura 
un păr fabulos zi de zi, fiind extrem 
de ușor de aplicat. Produsele au la 
bază formule vegane, sunt foarte 
ușor de utilizat și răspund diver-
selor nevoi ale consumatorilor 
care își doresc un păr cu un aspect 
natural, o senzație fantastică la 
atingere, dar și un plus de îngrijire.
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.

Colour Catcher își 
relansează portofoliul
Colour Catcher își relan-
sează portofoliul cu o 
nouă generație revo-
luționară de șervețele 
captatoare de culoare, 
Colour Catcher Max 
Protect, ce oferă sigu-
ranță la fiecare spălare. 
Noile șervețele au o 
dimensiune mai mare, o 
performanță îmbunătățită și un am-
balaj realizat din 100% carton reci-
clat și biodegradabil. Colour Catcher 
Max Protect oferă posibilitatea de a 
amesteca hainele de diferite culori 
și texturi deoarece captează culo-
rile în timpul ciclului de spălare și 
evită degradarea nuanțelor, salvând 
strălucirea hainelor.
Logistică: 10, 18, 20, 40, 50 șervețele;
Producător: Henkel;
Distribuitor: Henkel România S.R.L.;
Adresă: Str. Ioniță Vornicul, nr. 1-7, 
Sector 2, București;
Tel.: 021 203 26 00.

Un nou sortiment de ciocolată de la Lindt 
Lindt, lider mondial pe segmentul de ciocolată premium, 
lansează un nou sortiment de ciocolată, realizată cu cele mai 
bune ingrediente de către maeștrii ciocolatieri. Amestecul 
perfect de ciocolată neagră netedă cu conținut ridicat de 
cacao combină notele puternice și irezistibile de mentă și un 
gust profund pentru a crea o experiență care să trezească 
toate simțurile.
Preț recomandat de vânzare: 12,48 lei;
Producător: Lindt & Sprüngli;
Distribuitor: Sc Interbrands Orbico Srl;
Adresă: București, Str. Sergent Nuțu Ion, nr. 44, Corp A, etaj 3, 
Sector 5, clădirea One Cotroceni Park

Tel.: +40 21 336 28 15;
Contact: office.ro@orbico.com.

Noutăți de la Costa d’Oro
Nordic Food lansează o campanie de reducere pentru brandul 
Costa d’Oro L’EXTRA, produsul fiind disponbil în varianta de 750 ml 
la prețul de 500 ml. Costa d’Oro L’EXTRA este uleiul de măsline ex-
travirgin, catifelat, ușor fructat, care dă un gust autentic oricărei 
rețete mediteraneene. Fiind foarte versatil, perfect pentru orice 
tip de preparat, rece sau cald, prin achiziția variantei de 750 ml la 
preț de 500 ml, experimentele gastronomice pot varia, de la supe 
la risotto și carne la grătar.
Logistică: 12X750 ml/bax;
Producător: Costa d’Oro SPA;
Distribuitor: Nordic Food;

Adresă: Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Green Court C, et. 7;
Tel.: 021 346 45 57;
Contact: mktg@nordic-food.ro.

Sortimente noi de la Nesquik
Gama Ready to drink face parte din portofoliul 
Nesquik, unul dintre cele mai îndrăgite branduri 
Nestlé din România, fiind încadrată în segmentul 
de produse gata de băut. Noua gamă este disponi-
bilă în două variante delicioase: cacao și căpșuni. 
Produsele conțin 100% ingrediente naturale și sunt 
ambalate în atmosferă protectoare ceea ce le face 
perfecte pentru plasarea atât în zona ambienta-
lă, cât și în zona de frig. Produsele sunt ușor de 
consumat, fiind prevăzute cu pai de băut reciclabil. 

Nesquik Ready to drink este soluția perfectă pentru părinții mileniali care, 
deși sunt adesea grăbiți, doresc în același timp să ofere copiilor o gustare 
nutritivă, fie la micul dejun, fie în pauze.
Logistică: Nesquik Ready to Drink Cocoa 180ml; Nesquik Ready to Drink 
Strawberry 180ml;
Producător: Nestlé Romania;
Adresă: Str. George Constantinescu, nr. 3, Etaj 7,  București;
Contact: www.nestle.ro.






