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Î
n funcție de cât de generic alegem 
să privim fenomenul de snacking, 
vorbim despre un obicei general 
valabil pe piața din România, pe 
un trend ascendent în ultimii ani. 

Sau cel puțin dacă ne referim la mediul 
urban, unde 95% dintre consumatori spun 
că includ gustările în meniul zilnic, indife-
rent că vorbim despre snackuri dulci sau 
sărate. Cu acest procent în minte, investi-
țiile jucătorilor din piață, precum PepsiCo 
sau Alka, deloc de neglijat dacă ne uităm 
la valori, sunt mai mult decât justificate. 
Însă dincolo de oportunitățile care se 
întrevăd pentru piață prin prisma ratelor 
de consum, ceea ce mi se pare impor-
tant de menționat este faptul că avem în 
față o categorie care depășește grani-
țele definiției clasice. Concret, pe lângă 
snackurile clasice, fructele și cafeaua 
intră în zona de „superstaruri” ale aces-
tui fenomen, ceea ce vine să întărească 
ideea că trendul de „sănătos” nu ocolește 
piața de snackuri, ba chiar din contră, am 
putea spune. Dacă ne uităm la ultimii ani, 
vedem că inovațiile și lansările din piață 
sunt concentrate în zona produselor cu 
valoare adăugată, a sortimentelor cu con-
ținut redus de grăsimi sau zăhăr. 
Ce se întrevede pentru viitor? „All day 
snacking este un trend care, pe termen 
lung, își va păstra relevanța în consum”, 
spun jucătorii din piață. În plus, nevoia de 
produse sănătoase, cu valoare adăugată 
chiar și în segmentul de produse on the 
go devine cu atât mai importantă cu cât 
numărul cazurilor de snacking pe fond de 
stres și plictiseală este în creștere. Astfel, 
avem în față un trend cu potențial mare, 
însă și responsabilitățile producătorilor și 
ale retailerilor sunt direct proporționale.

Un trend cu potențial mare 
și responsabilități pe măsură

Avem în față o categorie 
care depășește 
granițele definiției 
clasice. Concret, pe 
lângă snackurile 
clasice, fructele și 
cafeaua intră în zona 
de „superstaruri” ale 
acestui fenomen. 
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Fenomenul de snacking 
sub lupa obiceiurilor  
de consum

Snackingul este un obicei universal, 95% din populația comercială având zilnic 
momente de snacking. Fructele și cafeaua sunt „superstarurile” fenomenului de 
snacking, arată un studiu realizat exclusiv pentru Progresiv de agenția AHA 
Moments. Faptul că sursa gustărilor provine în 55% dintre ocazii din stocul de 
acasă și 45% din achizițiile de moment este un semn că atât retailerii, cât și 
producătorii trebuie să își gândească strategiile din magazine în mod 
complementar, generând achiziții de volum, dar și de impuls. De Alina Dragomir

 STUDIU EXCLUSIV
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Supermarket

Hypermarket

Discounter

Magazine mici/chioșcuri 

Magazine fizice specializate

Benzinărie

Piață

Cafenea

Automat

Cash & Carry

Aplicații online

Restaurant, bar

Magazine online specializate

Website-urile hypermarketurilor

                                                      55%

                                            47%

                                          44%

                                         43%

                         29%

          15%

         14%

         14%

     10%

     10%

     10%

     10%

 6%

4%
Offline      Online

LOCUL ACHIZIȚIONĂRII PRODUSELOR DE SNACKING

Să aibă un gust bun

Să aibă un raport bun calitate-preț

Prețul să fie mic, accesibil

Să aibă ingrediente cât mai naturale

Să fie una din mărcile pe care le consum de obicei

Să le găsesc ușor în cât mai multe magazine

Să fie la promoție, la ofertă

Bază: 542 respondenți 
(cei care iau gustări zilnic)

                 71%

               68%

       48%

      47%

    43%

    43%

35%

TOP CRITERII DE CUMPĂRARE

z om+

95% dintre consumato-
rii din mediul urban 
spun că obișnuiesc 
să consume zilnic 

gustări. Ce snackuri consumă însă românii? Cele 
mai râvnite produse pentru ocaziile de snacking 
sunt dulciurile, băuturile, gustările sărate și fruc-
tele și legumele. „Dacă ne uităm la clasamentul 
microcategoriilor, găsim în vârful listei, detașate 
de celelalte categorii, fructele și cafeaua/mixu-
rile de cafea, acestea având incidența de peste 
30% în ultima ocazie de consum. Dacă vorbim  

despre categoriile clasice de snacking, dulciurile și  
snackurile sărate merg mână în mână, atât în varie-
tatea pe care o oferă, cât și în incidența de consum, 
principalele categorii menționate fiind ciocolata, 
chipsurile, napolitanele, biscuiții sărați, dar și cei 
dulci, și, nu în ultimul rând, croissantele ambalate”, 
spune Adelina Aniței-Micu, Research Junior în cadrul  
AHA Moments. 
În topul celor mai consumate snackuri regăsim și 
pâinea și produsele de patiserie, asociate, de obi-
cei, cu brânzeturi și/sau mezeluri. Iaurtul, sana și 
kefirul au și ele o incidență mare, acestea fiind pro-
dusele cele mai consumate din rândul lactatelor în 
momentele de snacking.
„La fel ca în 2021, și anul acesta vedem o penetrare 
aproape universală a snackingului, 95% din popu-
lația comercială având momente de snacking zil-
nic. Apar însă diferențe în paletarul categoriilor, 
unde există creșteri semnificative pentru dulciuri,  
snackuri sărate și băuturi non-alcoolice. Aceste creș-
teri vin coroborate cu atitudini legate de snacking mai 
proeminente acum (față de 2021) în ceea ce privește 
semnificația momentului de snacking: cresc scoru-
rile pentru consumul de plictiseală sau de stres, 
dar și pentru ideea de energie”, punctează repre-
zentanta AHA Moments.
În medie, sunt 2-3 momente de snacking pe zi, iar 
în cadrul fiecărei ocazii românii aleg 3-4 produse, 
ajungând astfel la o medie de 7-8 produse de  
snacking consumate pe zi per capita. Prin urmare, 
vorbim despre 7-8 șanse în fiecare zi de a intra în 
consumul românilor din mediul urban.

Cum se întâmplă consumul

În distribuția locurilor în care au loc ocaziile de 
snacking, acasă (54%) și la locul de muncă/școală 
(31%) au cea mai mare pondere. HoReCa și ocaziile 
„în mers” (pe stradă, în mijloacele de transport, în 
parc) completează spectrul cu ponderi mai mici, de 
8% și respectiv 7%. Există însă diferențe marcante 
pe vârste, mai ales în rândul tinerilor de 18-24 de 
ani, care nu au atât de multe momente de snacking 
la școală precum au adulții la muncă. În schimb, 
aceștia își completează ocaziile de gustări cu 
HoReCa (21% versus 8%), dar și cu ocazii „în mers” 
(11% versus 7%). Odată cu înaintarea în vârstă, con-
sumul acasă și la locul de muncă devin locurile 
principale de consum.
„Continuând radiografia ocaziilor de snacking, 
observăm că în 66% din ocazii e vorba de o oca-
zie de grup (minimum 2 persoane), doar în 34% din 
ocazii cel/cea care consumă snackul fiind singur/ă. 

Sursa:
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Aceste date au legătură și cu locul consumului, 
snackingul de acasă și din HoReCa implicând mai 
multe persoane, în timp ce pe stradă sau la muncă 
poate crește ponderea ocaziilor în care sunt singuri”, 
explică Adelina Aniței-Micu.
Momentele cheie pentru a lua o pauză de snacking 
sunt 2 sau 3 pe parcursul unei zile. Astfel, o gustare 
este consumată între mic dejun și prânz, o alta între 
prânz și cină și, în funcție de preferințe, cel de-al treilea 

 STUDIU EXCLUSIV

DULCIURI

Ciocolată

Napolitane

Biscuiți dulci/fursecuri

Croissante ambalate

Înghețată

Prăjituri ambalate individual

Batoane

Bomboane, caramele, jeleuri

Dulceață, gem, miere

 23% 

18% 

16% 

15% 

13% 

11% 

10% 

9% 

8% 

BĂUTURI NON-ALCOOLICE

Cafea, mixuri de cafea

Sucuri cu acid

Ceai cald

Sucuri fără acid, ice tea

Băuturi energizante

Apă cu vitamine, apă cu arome

Smoothie, fresh, limonadă

30%

14%

11%

9%

7%

7%

5% 

PÂINE, PATISERIE

 Produse de patiserie

Pâine, chifle

Rondele de ovăz, wasa

 9%

11%

5%

SNACKS-URI SĂRATE

Chipsuri

Biscuiți sărați, sticksuri, covrigei

Snackuri sărate

Pufuleți sărați

Alune sărate, semințe

Popcorn

Nachos, tortilla

23%

17%

16%

13%

11%

7%

6% 

FRUCTE ȘI LEGUME

Fructe

Legume

37%

10%

PREPARATE DIN CARNE

Mezeluri

Cârnați, crenvurști

15%

8%

CEREALE, NUCI, SEMINȚE FĂRĂ SARE

Cereale

Unt de arahide, caju etc

Fructe uscate/confiate, 
oleaginoase (nesărate)

Semințe de in, cânepă, 
fulgi cocos etc

 10%

8%

7%

6%

LACTATE, BRÂNZETURI

Iaurt, sana, kefir

Brânzeturi

Lapte natural

Deserturi pe bază de lapte

Lactate vegetale

 16%

11%

8%

8%

6%

Sursa:

Categorii consumate în ultima 
ocazie de snacking
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„Pe zona de informare, vedem o creștere versus 
valul anterior pentru paginile nutriționiștilor sau 
influencerilor care promovează un stil sănătos de 
alimentație în social media (45% vs 36%). Există 
astfel deschiderea de a căuta și citi mai multe des-
pre alimente (49% vs 43%), dar și apetitul mai mare 
către produse cu super valori nutriționale (51% vs 
43%). Aceste date susțin trendurile globale în zona 
de alimentație mai sănătoasă. Totuși, fenomenul de 
snacking rămâne atins secundar de aceste noi pre-
ocupări și obiceiuri, fiind considerat de majoritatea 
consumatorilor momentul în care se poate face 
o excepție de la regulă, prioritară fiind starea de 
bine”, adaugă reprezentanta AHA Moments.

Percepția românilor în legătură cu 
tendințele legate de alimentație
Momentele de snacking sunt sinonime cu alegerea 
unui produs care le place consumatorilor și care le 
face bine fizic, dar mai ales emoțional. Astfel, poate fi 
uneori o excepție de la propriile reguli alimentare, un 
moment de hedonism pur, cu gândul că moderația va 
echilibra apoi balanța (mănânci mai atent în alte zile, 
mănânci mai atent la mesele principale șamd).
Din sfera funcțională, apar importante prețul 
raportat la calitate, dar și lista ingredientelor pro-
duselor (eticheta cât mai scurtă, fără E-uri, grăsimi, 
zahăr sau calorii mai puține). Prețul e o preocupare 
importantă pentru tineri, pe când eticheta apare „în 
vizorul” consumatorilor cu vârsta peste 25 de ani. 
Din sfera emoțională, snackingul e asociat cu bucu-
ria momentului, ideea de a te recompensa pentru 
un efort sau o reușită, umplerea unui moment de 
plictiseală sau de relaxare, cât și cu ideea de a tra-
versa mai ușor un moment de stres. 
„Interesant e că ultimele două arii, snackingul de plic-
tiseală și cel de stres, s-au intensificat în 2022 versus 
2021. În plus, cu toate că apar pe toate segmentele de 
vârstă, aceste motive sunt mai proeminente în rân-
dul adulților tineri de 25-34 de ani. Aceste creșteri 
pot reprezenta puncte de urmărit în timp, pentru a 
putea observa dacă se transformă în arii constante 
sau au fost doar impactul unui an anevoios (contex-
tul războiului, inflație, pandemia încă în evoluție) 
care a lăsat o amprentă asupra multor atitudini și 
comportamente, snackingul nefiind o excepție de la 
regulă”, concluzionează Adelina Aniței-Micu.

Studiul AHA Moments privind fenomenul de  
snacking a fost realizat online în luna septembrie, 
pe un eșantion de 542 de respondenți din mediul 

urban, cu vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani. 

snack poate fi seara după cină (mai ales în rândul 
tinerilor) sau dimineața înainte de mic dejun (de obi-
cei cafeaua). 

Cum se întâmplă achiziția

Având în vedere diversitatea de snackuri consumate, 
dar și a ocaziilor, tot despre varietate vorbim și în 
cazul canalelor de achiziție. Astfel, în clasamentul 
locurilor de cumpărare poziția de lider este revendi-
cată de supermarketuri (55%), urmate de hypermar-
keturi (47%), discounteri (44%) și de magazinele din 
retailul tradițional (43%). 
Tinerii de 18-24 de ani merg mai puțin în magazine și 
se bazează pe stocul de acasă făcut de părinți. Dacă 
totuși fac ei achiziția, consumatorii din acest segment 
de vârstă aleg să cumpere din retailul tradițional. 
Odată cu înaintarea vârstei, preferința se îndreaptă 
spre magazinele mari, îndeosebi către magazinele de 
tip supermarket. Canalele online (aplicații agrega-
toare, site-urile retailerilor și magazine specializate) 
au o incidență redusă versus magazinele offline. Cu 
toate acestea, se vede un vârf al utilizării lor în cadrul 
grupului de consumatori din segmentul de 25-34 de 
ani, cel mai deschis target către achiziții online. 
„Dacă ne uităm în amănunt la ultimele 10 oca-
zii de snacking, observăm un comportament mixt 
în ceea ce privește achiziția versus momentul de 
consum, sursa produselor de snacking fiind în 55% 
dintre ocazii din stocul de acasă și în 45% achizi-
ții pe loc. Există însă diferențe pe categoriile de 
produse. Spre exemplu, preparatele din carne sau 
brânzeturile sunt mai degrabă din stocul de acasă, 
în timp ce dulciurile, snackurile sărate sau iaur-
tul/sana pot fi cumpărate și pe loc. Totuși, majo-
ritatea categoriilor se pretează pentru ambele 
variante de achiziție, deci generează oportunități 
pentru retaileri și producători din ambele surse: 
achiziții de volum (ambalaje mari, multipack, pro-
moții x+1 etc.), dar și achiziții de impuls (amba-
laje mici pentru o ocazie de consum, băuturi la 
rece/cald lângă casa de marcat sau în zone de  
trafic mare)”, spune reprezentanta AHA Moments. 

Cum se ia decizia la raft

Când vine vorba de cumpărăturile de snackuri, con-
sumatorii valorifică primordial gustul (71%), urmând 
criteriile de preț (raport calitate-preț bun – 68%, preț 
mic, accesibil – 48%) și ingredientele cât mai naturale 
(47%). Tinerii prețuiesc, în primul rând, raportul calita-
te-preț (64%), urmat de gust (57%), pe când, odată cu 
înaintarea în vârstă, cele două criterii se interschimbă.
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Adina Crăciunescu: Remarcăm evoluții pozitive în 
vânzări pentru o bună parte dintre subcategoriile 
din paleta de snackuri, produse aflate de altfel pe 
trend ascendent din 2021, odată cu reluarea unor 
activități care reprezintă ocazii de consum – com-
petiții sportive, prezența fizică la birou și în școli. De 
asemenea, ritmul de viață dinamic, alert, pe care îl 
experimentăm face ca aceste produse să fie consu-
mate nu doar ca răsfăț în momentele de relaxare ori 
pentru a satisface rapid necesitățile nutriționale, ci 
și ca substitut al unei mese tradiționale – mic dejun 
sau cină, o tendință pe care am remarcat-o încă din 
pandemie și o observăm în cazul generațiilor tinere.
Alexandru Enescu: Evoluția este pe un trend de creș-
tere, vorbim despre un avans de 31% în valoare (Ian. 
– Aug. YTD) și 16% în volum în acest an versus 2021. În 
acest moment, în orice tip de magazin MCA snackurile 
fac parte din produsele cu „prezență obligatorie”.
Feliciu Paraschiv: Constatăm o creștere a vânzări-
lor în ultimul an datorată în mare măsură terminării 

restricțiilor generate de criza COVID-19. Factorii externi 
care au generat creșterea sunt circulația liberă a po-
pulației, renunțarea la mască, posibilitatea shopperi-
lor de a se întâlni în grupuri, de a socializa etc.

Adina Crăciunescu: La nivel de cerere, în rețeaua 
Magazine Diana performează mai bine produsele 
din gamele de snackuri sărate. Pentru biscuiți și 
chipsuri, de exemplu, am înregistrat creșteri dou-
ble digit în volum.
Alexandru Enescu: În cazul MCA Comercial, perfor-
mează ceva mai bine categoriile de snackuri dulci, 
creșterea fiind de 54% în 2022 vs 2021 (Ian. – Aug. 
YTD). Dacă în 2021 ponderea dulciurilor în totalul 
vânzărilor la nivel de categorie a fost de 35%, în 2022 
cota a crescut la 38%.
Feliciu Paraschiv: Snackurile sărate au dominat po-
ziția de lider de categorie din toate timpurile și cu 
siguranță vor rămâne așa datorită modului în care 
sunt poziționate în mentalul colectiv, lucru sedimen-
tat de-a lungul unei perioade destul de lungi de timp.

Adina Crăciunescu: În istoricul rețelei noastre, vâr-
furile de vânzări pentru această categorie de pro-
duse se înregistrează în sezonul estival, când sunt 
mai dese ocaziile de consum împreună cu familia și 
prietenii, sau ocaziile de consum on-the-go – dru-
meții, călătorii cu mașina către destinații de vacanță.
Alexandru Enescu: Sunt mici variații de sell-out la 
nivel de luni. Aș putea menționa ca luni mai slabe, 
cu rate de creștere de 3-5%, noiembrie - februarie, 
situație pe care o pun pe seama libertății de mișcare 
în sezonul rece.

 OPINIA RETAILERULUI

Snackurile, o categorie cu 
„prezență obligatorie” la raft
O piață pe trend ascendent, cu rate de creștere double digit, snackurile sunt privite de către retaileri ca fiind 
o categorie cu „prezență obligatorie” la raft, indiferent de formatul magazinului. Iar în contextul actual, 
listările se concentrează pe produse considerate mai sănătoase și, pe cât posibil, organice. De Simona Popa

Cum a evoluat categoria snackurilor 
pe parcursul ultimului an în materie 
de vânzări?

1

Ce produse performează mai bine la 
nivel de cerere?

2

Care sunt lunile cu vârfuri 
 de vânzări?

3



Progresiv zoom | octombrie 2022   |   9

Feliciu Paraschiv: În general, vârfurile de vân-
zări sunt în perioada caldă pentru că produ-
sele din această categorie sunt asociate cu 
băuturile răcoritoare și cu berea și, mai mult 
decât atât, se consumă cu ușurință mai mare 
pe stradă și în locurile publice.

Adina Crăciunescu: Am sesizat și pentru 
această categorie de produse tendința gene-
rală de orientare către produse considerate 
mai sănătoase, BIO, organice, atât raportat la 
ingrediente - produse cu conținut mai redus 
de sare sau de grăsimi, fără zahăr adăugat, ori 
spre snackuri preparate și din alte materii pri-
me decât cele existente până acum, cum sunt 
variantele din porumb, linte, făină de orez sau 
orez brun, dar și raportat la formula de pre-
parare – cum sunt chipsurile coapte. Legat tot 
de acest aspect, sesizăm atenția crescută a 
cumpărătorului pentru transparența listei de 
ingrediente. Cel mai probabil, vom asista la 
schimbări de comportamente de consum și 
de achiziție și în perioada următoare.
Alexandru Enescu: Creșterea prețurilor consti-
tuie principala schimbare, care a dus la o fal-
să comunicare de promoții de preț. Diversele 
campanii de marketing și mai ales inovația au 
susținut creșterea categoriei.
Feliciu Paraschiv: Modificări majore de com-
portament de consum nu remarcăm, cu excep-
ția câtorva direcții noi impuse de piață. Este 
vorba despre trendurile noi îndreptate către să-
nătos, „copt, nu prăjit”, trendurile direcționate 
către arome noi, către sortimente noi.

Adina Crăciunescu: Discutăm despre o catego-
rie de produse de impuls, nu de strictă nece-
sitate, dar care își găsește în continuare locul 
pe listele de cumpărături, evident, cu atenția 
sporită la preț acordată în această perioadă 
tuturor categoriilor de produse din coș.
Alexandru Enescu: Consumatorul face ale-
gerea în categorie în funcție de comunicarea 
promoțională, fidelizarea față de producător 

și apoi în funcție de preț. În ultima perioadă 
a crescut importanța prețului în decizia de 
cumpărare, motiv pentru care în piață se sim-
te lupta de poziționare a prețului în funcție  
de concurență.
Feliciu Paraschiv: Prețul nu este cel mai im-
portant criteriu în alegerea snackului la raft, 
nici măcar în primele criterii. Alegerea se face 
în funcție de brand, de reclamă, de notorie-
tate și de gustul preferat de fiecare shopper, 
gust care poate fi perceput diferit în funcție 
de conjunctura în care a fost consumat prima 
dată produsul respectiv.

Adina Crăciunescu: În actualul context econo-
mic, presiunile sunt foarte mari asupra pro-
ducătorilor și pe tot lanțul de aprovizionare și 
era inevitabil să nu se resimtă și în prețul la 
raft. Am preluat, pe cât posibil, din impact și 
încercăm să oferim variante de produse pe pa-
liere de preț diferite pentru a da posibilitatea 
consumatorilor să-și ajusteze bugetul, dar nu 
putem defini exact orizontul de timp în care 
s-ar putea stabiliza aceste modificări.
Alexandru Enescu: Au existat două scumpiri 
într-un an, cu o creștere de preț de aproxima-
tiv 30%. O scumpire ascunsă este și din planul 
promo care se diminuează în anumite perioa-
de premergătoare scumpirilor.
Feliciu Paraschiv: Modificările de preț sunt pe-
riodice, în sens crescător, și țin pasul cu pia-
ța. Războiul din Ucraina și criza generată de 
acesta au intensificat ritmul și periodicitatea 
scumpirilor, chiar dacă asistăm la o stagnare 
a cursului leu-euro care până acum era cauza 
scumpirilor. De data aceasta, scumpirile sunt 
cauzate de creșterea prețului la materiile pri-
me și energie, de incertitudinile din prezent și 
de lipsa de predictibilitate caracteristică pe-
rioadei următoare.

Adina Crăciunescu: Categoria poate fi impul-
sionată în funcție de cum evoluează pe for-
matele de magazin prin acțiuni de promovare 
care nu sunt de neglijat, indiferent de formula 
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aleasă. Clienții sunt foarte sensibili la promoțiile 
standard de tip preț.
Alexandru Enescu: Categoria este sensibilă la pro-
moții și impactul acestora aduce o creștere de 
aproximativ 25-30% pe produsele respective. Cel 
mai mare impact îl generează campaniile cu pre-
mii instant, la casa de marcat, cu preț redus sau  
gramaj suplimentar.
Feliciu Paraschiv: Ca în orice campanie promo, cele 
mai bune rezultate sunt atinse de cele mai smart 
campanii, mai exact de campaniile simple, ușor de 
înțeles pentru clienți, palpabile (cu câștigurile ex-
puse în spațiul de vânzare). În cazul snackurilor pot 
fi adăugate campaniei promo componente specifice 
categoriei de consumatori-țintă, care sunt tineri, in-
teligenți, spirituali, dornici de aventură și distracție.

Adina Crăciunescu: Raportat la cifrele înregistrate 
ca volum al vânzărilor, topul ar fi următorul:  pufu-
leți, covrigei sărați, chipsuri, popcorn ready to con-
sume, și, la egalitate, semințe și alune.
Alexandru Enescu: În rețeaua MCA, produsele cu cel 
mai mare impact pot spune că sunt chips, tortilla, 
extrudere, popcornul gata făcut, cât și cel pentru 
microunde. 
Feliciu Paraschiv: În rețeaua de supermarketuri 
Paco, topul realizat în ordinea vânzărilor este format 
din chips și snackuri „nedefinite” – adică tortițele, 
sucitele, rondelele, salatinii și covrigeii etc.

Adina Crăciunescu: Producătorii își diversifică ofer-
ta constant, ceea ce se reflectă și în listările din 
magazinele noastre, evident, adaptat la format și 
zona unde este localizat magazinul. Noi intrări la 
raft în ultima perioadă pentru această categorie 
sunt inovațiile în materie de arome și combinații de 
arome, atât pentru produsele dulci, cât și pentru 
cele sărate, și inovațiile în materie de formă a pro-
dusului, dar și design al ambalajului. Iar lista poate 
fi completată de optimizarea cantităților și varian-
tele diversificate de gramaje destinate momentelor 
diferite de consum.
Alexandru Enescu: Sunt foarte importante inovații-
le pentru categoria de consumatori de snack și pot 
aduce creșteri de până la 30%. Noutățile cu care au 

venit se referă la ambalaj, gust, produse noi, campa-
nii de marketing și vizibilitate și asocieri cu produse 
complementare.
Feliciu Paraschiv: Inovația are un rol primordial în 
orice categorie, numai că ea trebuie abordată ca 
atare. Adică, dacă ea este generată de primii doi 
jucători din piață și este bine fundamentată, are 
șanse mari de reușită și va fi preluată rapid de ur-
măritori. Dacă inovația e generată de jucătorii din 
coada listei, șansele ca ea să ajungă trend național 
sunt mult mai mici.

Adina Crăciunescu: Din punctul de vedere al retaile-
rului și având în vedere evoluția categoriei de până 
acum, ne așteptăm la creșteri ale pieței. Producătorii 
sunt cei în măsură să aducă plus de inovație și să 
genereze interes pentru aceste macrocategorii.
Alexandru Enescu: Cu siguranță lupta va fi pe men-
ținerea trendului de creștere, în contextul de piață 
imprevizibil și cu așteptări economice mai puțin 
optimiste. Cele mai mari oportunități vor fi pe plan 
promoțional, optimizare spații de expunere în func-
ție de rulaj pentru a evita eventuale out of stockuri.
Feliciu Paraschiv: Nu cred că piața mai permite 
creșteri în volum, având în vedere situația actuală, 
creșteri în valoare vor fi cu siguranță datorate scum-
pirilor și inflației. Totuși, inovația rămâne un motor 
care, alături de activitatea de marketing, poate adu-
ce surprize în piață. ç
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Cum ați descrie fenomenul de snacking pe plan 
local? În ce măsură a reușit categoria să păstreze 
avansul înregistrat în pandemie? 
Obiceiurile de snacking se diversifică și, așa cum 
reiese din raportul nostru global anual The State 
of Snacking, modul în care consumatorul definește 
gustările evoluează pe măsură ce portofoliul de 
snacking se diversifică și apar noi tipuri de pro-
duse, la intersecția categoriilor cu care suntem 
familiarizați – biscuiți, ciocolată. 
Majoritatea consumatorilor spun că snackurile pe 
care le consumă astăzi sunt diferite de cele de 
acum trei ani și cred că vor avea din ce în ce mai 
multe opțiuni în următorii trei ani. Consumatorii 
români se aliniază și ei tendințelor globale care 
arată că din ce în ce mai multe mese principale 
sunt înlocuite de gustări. Ca urmare, ne așteptăm 
ca piața gustărilor să aibă un trend ascendent și 
în perioada următoare, având potențial de dezvol-
tare și diversificare.

Dacă vorbim despre anul 2022, cum arată bilanțul 
până la acest moment pentru piața de snackuri?
Depinde foarte mult de piață. Tendința este ca 
volumul vânzărilor să scadă moderat, dar valoa-
rea vânzărilor să crească, în special ca urmare a 
creșterilor generalizate de prețuri în acest context 
inflaționist. Sunt și categorii mai reziliente care, în 
ciuda scumpirilor, reușesc să crească și în volum, 
dar acestea sunt mai degrabă excepția. Categoriile 
ce au la bază ciocolata (praline, batoane, tablete) 
au crescut în mod clar mai modest decât cele de 
patiserie, fie ele dulci sau sărate. De asemenea, 
observăm faptul că gustările sărate cresc mai mult 
decât biscuiții dulci. 

Ce tipuri de snackuri consumă românii cu precă-
dere? Cum arată raportul snackuri dulci versus ver-
sus snackuri sărate? 
Tipul snackului este dictat de nevoia consumatorului 
sau de momentul zilei și aceste motive s-au diversi-
ficat semnificativ în ultimii doi-trei ani. Motivele 
pentru care consumatorii aleg un snack sunt, cu 
precădere, faptul că produsul este la îndemână, 
poate fi consumat ușor, rapid, dar și pentru faptul 
că acoperă unele nevoi nutriționale, dorința de a se 
răsfăța sau de a se relaxa, uneori în timp ce fac o 
altă activitate. Pe măsură ce nevoile variază, vedem 
o apetență mai mare către alegerea biscuiților dulci 
și a ciocolatei. Categoriile de snackuri sărate sunt în 
continuare foarte sus în topul preferințelor consu-
matorilor, în special în a doua parte a zilei.

Unde se poziționează România din perspectiva 
consumului versus alte piețe din regiune? 
România este, în contextul piețelor europene, încă 
într-o fază de „adolescență” în ceea ce privește con-
sumul per capita, dar și în ceea ce privește diversi-
tatea produselor existente. Dar aceasta este o situ-
ație tipică nu doar nouă, ci și țărilor vecine, având 
probabil rădăcini adânci în istoria și cultura noas-
tră. Nivelul consumului este un indicator ce ne arată 
că pe viitor ne putem aștepta la creșteri semnifica-
tive ale acestor piețe. Concret, la nivelul anului 2021 
pentru piața de biscuiți dulci în România consumul 
mediu anual per capita este de 3,4 kg, în creștere 
față de anul precedent, în timp ce în categoria de 
snackuri sărate, consumul este de 2,1 kg per capita, 
aproape dublu față de Ungaria sau Bulgaria, dar 
mult sub nivelul înregistrat de țările din Europa de 
Vest (Belgia 2,9 kg/capita, Spania 5 kg/capita).  

„Comerțul tradițional își 
consolidează importanța  
în vânzări”
Creștere și consolidarea poziției - acestea sunt cuvintele care descriu evoluția Mondelēz pe piața din România 
în primul semestru, performanța în retailul independent fiind doar unul dintre pilonii de creștere. Oportunitățile 
rămân pe masă și dacă vorbim despre viitor, mai ales că în acest an compania a integrat un segment de piață 
complementar prin achiziția Chipita Global. Mai multe informații despre piață și ce urmează în categorie 
aflăm de la Andreea Bogdan, Marketing Manager Biscuits South Central Europe (SCE), Mondelēz International. 
De Alina Dragomir
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Cum arată bilanțul pentru Mondelēz România din 
perspectiva vânzărilor în categoria de snackuri?
Brandurile Mondelēz rămân sus și foarte sus în 
topul preferințelor consumatorilor. Familiaritatea, 
încrederea și calitatea ne ajută să rămânem rele-
vanți în această perioadă și să ne menținem în 
topul vânzărilor din categoriile unde activăm.

Ce rol joacă inovația în ecuația de creștere și ce 
așteptări au consumatorii, dar și retailerii din acest 
punct de vedere?
Avem un program global prin care accelerăm 
inovația care stă la baza celor mai importante 
branduri și produse, cu focus special pe zona de 
sănătate și wellbeing despre care știm că este 
importantă pentru consumatori. Poate fi vorba 
despre ce este bine pentru ei înșiși, dar, uneori, 
au în vedere și ce este bine pentru planetă. De 
aceea, inovația este strâns legată și de zona de 
sustenabilitate – aprovizionare cu materii prime 
sustenabile, cum este, în cazul nostru, grâul pro-
venit din programul Harmony, sau cacao din pro-
gramul Cocoa Life, dar și de ambalaje prietenoase 
cu mediul – 95% dintre ambalajele noastre sunt 
pregătite pentru reciclare, obiectivul nostru fiind 
de 100% până în 2025.

Cum se prezintă situația la capitolul segmenta-
rea vânzărilor? Cât de important mai este canalul  
de comerț independent?
Comerțul tradițional își păstrează, ba chiar și-a 
consolidat în prima jumătate de an importanța în 
vânzări. Și vorbim de o importanță considerabilă, 
semnificativ mai crescută decât cea pe care acest 
canal o are în vestul Europei. De la începutul anu-
lui, comerțul tradițional este canalul cu una dintre 
cele mai dinamice creșteri. Pentru noi este impor-
tant să le oferim consumatorilor produsele pe care 
le caută în acest canal: produse bine cunoscute și 
apreciate, gramaje mai mici, o sortimentație adap-
tată fiecărui tip de magazin.

În contextul inflaționist, cum a evoluat bugetul alo-
cat pentru achizițiile de gustări? Putem vorbi des-
pre downtrading în categorie?
În prima parte a anului, pentru care sunt disponi-
bile date în acest moment, se observă într-adevăr 
creșteri generalizate de prețuri, însă nu putem 
vorbi de un downtrade real în aceste categorii. Aș 
spune chiar dimpotrivă. Consumatorii își cresc fide-
litatea față de o marcă, un magazin etc. rămânând 
într-o zonă de familiaritate. Dar, având în vedere că 
prețurile continuă să crească și că în această iarnă 
cheltuielile de subzistență vor fi mult crescute, nu 
excludem această posibilitate.

Dincolo de inflație, de unde vin cele mai mari amenințări 
și cum încercați să minimizați impactul lor în business? 
În acest moment, majoritatea industriilor se con-
fruntă cu incertitudini în zona de supply chain, cu 
inflația în creștere, impactul războiului din Ucraina 
asupra aprovizionării cu materie primă. Venim, de 
asemenea, după doi ani de pandemie și restricții, în 
care am operat într-o altă paradigmă. Este, așadar, un 
context volatil și incert, dar privim cu încredere, pen-
tru că, împreună cu partenerii de business, ne vom 
concentra pe priorități, pe nevoile consumatorilor, 
ne vom adapta rapid la situațiile neprevăzute, astfel 
încât impactul la raft să fie minim pentru consumatori.

În acest context, putem vorbi despre 2022 ca fiind 
un an de creștere pentru businessul Mondelēz? 
2022 a fost până în prima jumătate un an de creș-
tere pentru Mondelēz, dar și de consolidare a pozi-
țiilor în piața de snacking. Vorbim atât de creștere 
organică, cât și de creștere prin achiziții pentru că 
în acest an am inițiat integrarea unui nou segment 
complementar celor în care am activat până acum, 
gustările dulci și sărate 7 Days, prin achiziția compa-
niei Chipita Global de către Mondelēz International. 
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Cum vedeți fenomenul de snacking pe piața locală 
și ce impact a avut pandemia în ceea ce privește 
consumul de gustări sărate? 
În funcție de cât de generic alegi să privești ocazia de 
snacking, vorbim de o prezență zilnică în viața con-
sumatorilor. În perioada pandemiei s-a văzut și mai 
tare pentru că „acasă” a devenit centrul existenței 
tuturor. Fie că am petrecut mai mult timp cu familia 
sau am lucrat de acasă, rutina gustărilor a generat 
mai multe ocazii sau a accentuat ocazii existente. 
Entertainmentul acasă a devenit un trend cultural 
care, de asemenea, a generat ocazii mai mari de con-
sum. Poate cel mai important lucru de impact pentru 
snacking este faptul că s-a accentuat, mai mult ca nici-
odată, importanța micilor bucurii zilnice, iar aici con-
sumatorii ne spun, în toate studiile pe care le facem, 
că snackurile joacă un rol important. Nu doar că sunt 

mici plăceri prin gust, textură, senzații, dar mai ales 
pentru că sunt un liant social facil, împărțim snackuri 
cu prietenii, cu familia, cu cei dragi, completăm în mod 
natural momente mici de conectare socială. 

Care sunt subcategoriile de snackuri sărate care au 
raportat cele mai bune evoluții în ultimul an?
Subcategoria care a avut cea mai accelerată evo-
luție recent este cea a pufuleților, care a înregis-
trat o creștere importantă, generată de intrarea în 
categorie a mărcii Cheetos. Creșterea este urmată 
de potato chips, inclusiv chipsurile coapte, și, nu în 
ultimul rând, crește categoria tortilla chips. În toate 
categoriile acestea noi suntem lider, avem brandu-
rile cele mai puternice, deci normal că ne uităm la 
ele cu mare atenție. Aș zice că motivul pentru care 
sunt pe un trend puternic ascendent este tocmai 
pentru că s-au intensificat ocaziile de consum pen-
tru aceste categorii. Și la nivelul întregii piețe de 
snacking a crescut ponderea acestor categorii, toc-
mai pentru că au bifat evoluții mai bune decât cate-
goriile tradiționale, precum semințele, de exemplu. 

Deci există și snackuri care au pierdut teren. Care 
au fost factorii care au influențat dinamica?
Depinde la ce ne raportăm, valoare sau volum. 
Produsele tradiționale care nu au inovat au pierdut 
din ritm. E o categorie de impuls și automat noutatea 
atrage atenția. Este o categorie destul de accesibilă din 
punct de vedere preț, nu presupune un mare risc finan-
ciar încercarea unui produs nou, ca atare aș zice că 
inovația este foarte importantă. Eu personal cred însă 
în inovația relevantă, care generează mai mult decât 
încercare și creează un obicei de consum sau intră în 
rutina zilnică a consumatorilor. Există un interes mare 
și vedem cum reacționează consumatorii la inovație, 
iar aici mă gândesc la lansarea Cheetos, la care consu-
matorii au răspuns extraordinar de bine și care a gene-
rat creștere de categorie, pe lângă faptul că Cheetos 
este un brand deja cunoscut de consumatori și a gene-
rat efervescență în social media, ce a făcut diferența e  

„Stabilitatea și credibilitatea mărcilor noastre 
fac diferența în momentul alegerii la raft”
Intensificarea ocaziilor de consum, precum și nevoia de mici momente de plăcere sunt motoarele de creștere 
ale categoriei de snackuri sărate. Direcția este una strategică și pentru PepsiCo, care a anunțat recent o inves-
tiție record de 100 milioane de dolari în fabrica de snackuri din Popești-Leordeni. Într-o categorie de impuls, 
inovația este unul din factorii care face diferența la raft, consideră Eliza Calciu Șerban, East Balkans Marketing 
Manager Snacks în cadrul PepsiCo România. De Andra Imbrea Palade
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tocmai inovația reală de produs pe care a adus-o: 
Cheetos Crunchos, care are o textură și o aromă complet 
diferite față de ce există în piață. S-a dovedit că strate-
gia de diferențiere funcționează și am înregistrat o rată 
foarte bună de încercare, care a generat ulterior adopție.

Recent ați anunțat o investiție record de 100 mil. 
dolari în fabrica din Popești-Leordeni. Cum se va 
reflecta în business și ce planuri aveți? 
Pentru moment păstrăm aceleași mărci pe care le 
producem deja - Lay’s, Lay’s Baked, Doritos, Ruffles, 
Star. Vorbim despre extinderea piețelor în care vom 
exporta. Practic, producția din Popești-Leordeni va 
fi exportată în peste 15 țări. Suntem un hub de pro-
ducție pentru Europa Centrală și de Est și vom avea 
o capacitate dublă de producție. 

La nivel de branduri, care sunt cele mai relevante 
din portofoliul de snackuri al PepsiCo?
Lay’s este prezent în peste 100 de țări, an de an se 
regăsește în primele cinci poziții ale topului celor 
mai alese branduri din lume, conform Kantar. Doritos 
este un brand iconic, în topul preferinței Gen-Z, iar 
Cheetos, deși abia lansat în România, este marca 
numărul 1 de pufuleți la nivel global. În România, în 
categoriile în care activăm sunt brandurile lider, nu 
doar din punct de vedere valoare, dar și prin notori-
etate, preferință și alegerea la raft.

La nivel de arome și variante de gramaj, cum arată 
preferințele românilor?
De multă vreme, sarea, cașcavalul, paprika sunt în topul 
aromelor preferate și sunt cam aceleași în ultimii ani. Am 
observat însă o creștere a preferinței și pentru arome 
mai interesante, fie că sunt picante sau mai exotice, 
tocmai pentru că aduc un plus de satisfacție, o aromă 
interesantă și chiar maximizează acest moment de plă-
cere. Zona aceasta este clar un motor de categorie, un 
lucru la care consumatorii se uită atunci când aleg la 
raft. Diversitatea de arome contează, ne uităm atent în 
această zonă și vrem să aducem inovații relevante. Pe 
lângă Cheetos care a venit cu aromele sale specifice, anul 
acesta am lansat în gama Lay’s Baked chipsuri coapte cu 
brânză aromată, o variantă care lipsea din portofoliu și 
este una dintre aromele cele mai căutate de către con-
sumatorul român. Am completat și portofoliul Doritos cu 
sare, un sortiment savuros, dar cu 30% mai puțină sare. 
Credem cu tărie în inovațiile relevante și pe a ne concen-
tra pe driverii care pot genera cu adevărat interesul con-
sumatorilor. Apoi, ne uităm la preferința consumatorilor 
pentru produse cu mai puține calorii, mai puține grăsimi, 
mai puțină sare și vom continua să ne adresăm acest 
trend. Din punct de vedere gramaj, pe perioada pande-
miei am observat preferința pentru ambalajele mai mari, 
consumul pentru acasă crescând. Odată cu relaxarea 

restricțiilor, am regăsit revenirea ocaziei on the go, unde 
ambalajele mici joacă un rol important. Este important 
să ne adresăm ambelor ocazii de consum.

Cum arată distribuția în această categorie și care 
sunt canalele cele mai relevante pentru vânzare?
Performăm bine în acele canale unde am construit 
parteneriate cu retailerii, unde activăm ocaziile 
principale de consum și unde scoatem cumpărăto-
rii din auto-pilot. Mă refer aici și la retailul tradițio-
nal, acolo unde vedem o revigorare după ridicarea 
restricțiilor din timpul pandemiei. Aici canalul este 
foarte important, suntem prezenți în ocazii de con-
sum zilnice pentru consumatori. În comerțul tra-
dițional ne ajută să acoperim foarte bine zona de 
focus, ne concentrăm pe sortimentația potrivită 
versus proliferare ineficientă, ne concentrăm pe 
puncte de întrerupere relevante în categorie și pe 
campanii promoționale care aduc împreună zona de 
beverages și food. Și nu pot să nu menționez comer-
țul online, o zonă în care am făcut deja pași mulți, 
mai ales în zona de e-fundamentals. Planurile sunt 
foarte robuste pe viitor, ne bazăm pe o strategie 
foarte agilă de testare și învățare. De exemplu, în 
zona de livrare rapidă funcționează foarte bine oca-
ziile concrete – atunci când comanzi pizza sau un 
burger este foarte ușor să îi aduci consumatorului 
aminte că snackurile sunt un bun liant social. Merg 
foarte bine în zona online campaniile cross-catego-
rii. Pe scurt, vom continua să investim și să inovăm 
în zona de ecomm.

Ce așteptări de business aveți în acest an?
Cred că am învățat să lucrăm mai mult cu scenarii și 
mai puțin cu așteptări în contextul actual. Navigăm 
flexibil între scenariul optimist și cel pesimist pen-
tru că în fiecare zi apar noutăți din toate domeniile. 
Indiferent de cum progresează scenariile, ce rămâne 
constant este focusul pe pilonii strategici. În plus, 
indiferent de scenariul cu care lucrăm, vom continua 
să investim în spatele mărcilor noastre, în categoriile 
cheie. Stabilitatea și credibilitatea mărcilor noastre fac 
diferența în momentul alegerii la raft, iar promisiunea 
unui produs de calitate este deosebit de importantă 
în contextul economic actual. De asemenea, vom con-
tinua să investim în produsele noastre, în producție 
și parteneriate locale pentru cât mai multe materii 
prime din resurse locale. De exemplu, programul nos-
tru agro prin care am construit parteneriate cu peste 
25 de cooperative și fermieri români, care sunt sursa 
tuturor cartofilor care devin Lay’s în România. Acest 
lucru va rămâne un pilon strategic pentru noi, con-
tinuând să investim și în agricultura sustenabilă, în 
zona de pionierat digital și în zona de inovație, pentru 
că gândim și acționăm pe termen lung.
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Schimbarea la față în 
categoria de snackuri dulci

După doi ani de creștere, piața de snackuri dulci are în față o perioadă cu provocări 
multiple, tendința fiind ca volumul vânzărilor să scadă moderat, în timp ce inflația 
dictează avansul valoric. Cât despre producători, avem în față două tabere în care 
strategiile pentru viitor par a fi construite fie cu prudență, fie cu mult curaj. Un lucru 
este însă cert, gramajele mici își recâștigă locul în consum, iar sănătos este un trend 
care nu poate fi ignorat. De Alina Dragomir
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L
a fel ca în cazul multor categorii, pandemia 
a produs schimbări și în piața de snackuri 
dulci, indiferent că vorbim despre dinamica 
acestora în raport cu gustările sărate sau 
despre performanța formatelor în interi-

orul fiecărei categorii. „Aceste schimbări au fost 
determinate în principal de creșterea ponderii 
momentelor de consum în casă versus în afara 
casei, față de care cele două macro-categorii au 
reacționat diferit. Snackurile dulci și-au găsit mai 
ușor un loc în consum chiar și pe perioada loc-
kdownului. Dacă gramajele mari, potrivite pentru 
a fi împărțite cu familia, au fost preferate în peri-
oada carantinei, gramajele mici, pentru consumul 
individual, și-au recâștigat locul în consum și 
au început să înregistreze creșteri semnifica-
tive odată ce restricțiile pandemice s-au redus”, 
explică Rodica Pop, Brand Manager Prăjitura 
Casei, produs din portofoliul Alka.
„Fenomenul de snacking a fost în continuă dezvol-
tare în ultimii doi ani. Chiar dacă la începutul pan-
demiei lucrurile erau incerte, cu timpul s-a dovedit 
faptul că au apărut noi ocazii de consum pentru 
gustările dulci, iar consumatorii au regăsit în 
acestea un fel de evadare. Ne așteptăm ca trendul 

crescător să continue”, spune Tiberiu Gheorghe, 
Marketing Manager Pladis România. 
Despre o evoluție pozitivă vorbește și Claudiu 
Georgescu, Country Manager Dr Gerard România. 
„Trendul este poate puțin sub așteptări, dar rămâne 
pe o pantă ascendentă. Dacă privim lucrurile com-
parativ, aș spune că pandemia versus momentul 
actual sunt total diferite din prisma consumului. În 
lockdown și perioada următoare a avut loc o scădere 
masivă la nivel de consum, însă acum revenim, des-
tul de repede, la obiceiurile de consum anterioare. 
Se observă însă o creștere pe segmentul de snackuri 
sănătoase & fit snack, în special to go, în detrimen-
tul gustărilor tradiționale”, punctează acesta. 
Orientarea către produsele sănătoase este un 
trend remarcat și de Adelina Păsat, co-proprietar 
și Director Comercial al Nutrivita Marketing 
și Distribuție. „În ultimii ani, chiar dinainte de 
pandemie, am observat un număr în creștere de 
consumatori care doresc să diminueze zahărul din 
alimentație. Astfel, multe branduri și-au adaptat 
oferta de produse și au diminuat sau au înlocuit 
zahărul cu îndulcitori. În plus, au fost lansate și 
snackuri sub 100 de calorii, sub umbrela «guilt 
free», produse din ingrediente precum supercerealele 
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probabil cel mai bun an din ultimii patru ani, atât din 
punctul de vedere al cifrei de afaceri, dar și a contri-
bution margin realizată. Mă aștept să depășim bugetul 
stabilit și să bifăm un avans de două cifre”, spune 
Claudiu Georgescu. 
Și Pladis România a închis prima jumătate a acestui 
an peste nivelul anului trecut, înregistrând o creștere 
semnificativă la nivelul întregului portofoliu. „Pentru 
prima jumătate a acestui an se remarcă o evoluție 
foarte bună pentru brandurile Biskrem și Albeni. 
Performanța acestora este susținută prin apropierea 
constantă față de clienți și consumatori, prin expansi-
unea punctelor de vânzare, dar și prin creșterea vizibi-
lității în magazine”, susține reprezentantul companiei. 
Despre creșteri double digit vorbesc și reprezentanții 
Alka și Roshen. În cazul Alka, atât categoria de snackuri 
dulci, cât și cea de sărate, au avut „o performanță 
foarte bună”, cu creșteri double digit atât în volum, cât 
și în valoare. Cât despre Roshen, compania a continuat 
să crească atât în categoria de biscuiți, cât și în cea de 
napolitane. „Categoria de napolitane generează 21% în 
totalul vânzărilor Roshen. În 2022 am lansat în gama de 
napolitane Roshen Wafers un nou sortiment - Roshen 
Wafers Lemon Cream - dar și o gamă nouă, Roshen 
Wafers Sandwich Thins, o inovație în portofoliu. Și bis-
cuiții se bucură însă de o cerere foarte mare care a dus 
la dublarea cifrelor. Categoria de biscuiți generează 
7% în total vânzări Roshen”, explică Alina Cozonac, 
Marketing Specialist în cadrul companiei. 
Și pentru o imagine cât mai clară în ceea ce privește 
evoluțiile, datele de piață confirmă și ele dinamica 
pozitivă. Mai concret, în cazul prăjiturilor ambalate, 
creșterea a fost de 19,4% în valoare în perioada sep. 
2021 - aug. 2022 versus anul precedent, în timp ce 
categoria de biscuiți a raportat un avans de 19,7%. Un 
avans ușor mai modest a fost înregistrat de napoli-
tane (+14,8%), potrivit datelor RetailZoom. Dacă la nivel 
valoric principalele categorii de snackuri dulci s-au 
majorat double digit, în cazul volumelor situația nu 
este la fel, creșterile oscilând între 9,7% (pentru biscu-
iți) și 3,4% (pentru napolitane). 
„Pentru perioada ianuarie-septembrie 2022, observăm 
un avans semnificativ al volumelor pentru batoanele 
proteice din portofoliu (Gerlinea și Isostar), de până la 
32%, pe fondul unui interes sporit al consumatorilor 
pentru această categorie și al suportului oferit de par-
tenerii din retail în extinderea distribuției. De asemenea, 
categoria fără zahăr, în special cea a napolitanelor, prin 
noul brand introdus pe piață Lago Italia, are creșteri de 
vânzări în volum de peste 20%”, susține Adelina Păsat. 
Pentru Dr Gerard, „campioană la capitolul creștere 
rămâne categoria biscuiților dublu sendviș, urmată 
de categoria mini prăjiturilor (minicake apricot), unde 

 ce aduc și beneficii funcționale. Dincolo de a mai fi o 
simplă pauză de dulce sau o realimentare, snackul înde-
plinește acum și rolul de a susține sănătatea și vitalita-
tea organismului”, adaugă Adelina Păsat. 

Un an cu creșteri double digit

Dacă în perioada pandemiei vânzările au oscilat, anul 
2022 pare a fi sub semnul creșterii pentru principalii 
jucători din piața de snackuri dulci. „Dacă se va men-
ține același trend, pentru Dr Gerard România 2022 va fi 
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Europei. De la începutul anului comerțul tradițional 
este canalul cu una dintre cele mai dinamice creșteri”, 
spune Andreea Bogdan, Marketing Manager Biscuits 
South Central Europe (SCE), Mondelēz International.
Pentru Roshen și Dr Gerard, Traditional Trade repre-
zintă principalul canal de desfacere. „Desigur, acest 
fapt nu înseamnă că modern trade nu are o cotă 
importantă din cifra de afaceri anuală. De altfel, 
vânzările celor două canale sunt relativ apropiate ca 
valoare”, explică reprezentantul Dr Gerard România. 
De cealaltă parte, pentru Roshen, retailul independent 
reprezintă mai mult de jumătate din volumele comerci-
alizate în România, „datorită unor parteneri stabili care 
asigură prezența brandurilor Roshen în magazinele de 
proximitate”, spune Alina Cozonac. 
În plus, deși este încă la început de drum, trebuie 
amintită și ascensiunea înregistrată de canalul de 
e-commerce. „Comparativ cu perioada pandemiei, 
canalul online și-a încetinit ritmul de creștere, însă 
pe viitor va continua să atragă și clienți din zona de 
food. În acest moment fenomenul este preponderent 
prezent în urbanul mare și se adresează nevoilor unui 
public ocupat, dar care știe ce vrea, alege mărcile 
în detrimentul private label. Chiar și pentru aceștia, 
modelul de achiziții este unul hibrid – parțial online, 
parțial vizite în magazine. De succes sunt formatele 
de magazine online de tip specializat, însă nu trebuie 
uitate nici diviziile de online ale retailerilor de food 
sau ale drogheriilor, ce cresc ca pondere în vânzări”, 
completează Adelina Păsat (Nutrivita). 

Planuri ambițioase pentru acest an

2022 a început sub semnul creșterii și, în ciuda contex-
tului instabil, jucătorii din piață sunt optimiști că piața 
va reuși să mențină ritmul ascendent. 
„Tendința este ca volumul vânzărilor să scadă moderat, 
dar valoarea vânzărilor să crească, în special ca urmare 
a creșterilor generalizate de prețuri în acest context 
inflaționist. Sunt și categorii mai reziliente, care în 
ciuda scumpirilor reușesc să crească și în volum, dar 
acestea sunt mai degrabă excepția”, susține reprezen-
tanta Mondelēz International.
„Uitându-ne la alte piețe mai mature decât cea din 
România, există încă spațiu de creștere al categoriilor 
de snackuri. Fenomenul all day snacking, fie că vorbim 
despre lucrul la birou ori de noul stil hibrid, va conti-
nua să crească”, spune Rodica Pop (Alka). Pentru anul 
acesta, compania continuă cu planuri ambițioase, tar-
getând creșteri double digit față de anul anterior care 
a fost unul „extrem de bun”. „Rezultatele înregistrate 
până în acest moment sunt optimiste, peste așteptă-
rile setate”, adaugă reprezentanta Alka. 

rezultatele sunt excepționale. Cea de-a treia categorie 
cu rezultate foarte bune este cea a napolitanelor, fapt 
oarecum neașteptat deoarece în România, în compa-
rație cu piața din Polonia, nu suntem identificați ca 
producători principali în această categorie și, în con-
secință, nici gradul de acoperire nu este cum ne-am 
dori”, spune Claudiu Georgescu. 
Kandia Dulce, unul dintre cei mai importanți produ-
cători în categoria de mini prăjturi ambalate, rămâne 
lider pe acest segment de piață cu brandul Măgura, 
cu aproximativ 30 de milioane de bucăți vândute în 
prima jumătate a acestui an, potrivit datelor interne 
furnizate de companie. „Brand locomotivă, atât în 
companie, cât și în piața de mini prăjituri, Măgura 
are o foarte mare notorietate și este marca ce a pus 
bazele categoriei de mini prăjituri ambalate și care 
a contribuit la creșterea acesteia”, spune Gabriela 
Munteanu, Marketing Director Kandia Dulce. Pentru 
Măgura, investițiile din ultima perioadă au constat 
într-o modernizare a liniei de ambalare colectivă, care 
a condus la eficientizarea procesului de producție, 
eficientizare în transport și paletizare. 

Retailul independent recâștigă teren

Având în vedere specificul categoriei, care se adre-
sează deopotrivă consumului acasă, dar și în afara 
casei, retailul, indiferent că vorbim despre rețelele 
modern sau despre cele independente, joacă un rol 
extrem de important. Cât despre canalul care deține 
supremația, acesta variază în funcție de fiecare jucător 
în parte. Pentru Alka, de exemplu, ponderea canalu-
lui modern trade în vânzări este mai mare decât cea 
a retailului independent, în linie cu trendul la nivel 
de total FMCG. „În perioada pandemiei canalul MT a 
înregistrat cele mai mari creșteri în categoriile Alka 
datorită schimbărilor survenite în comportamentul de 
cumpărare – oamenii au ales formatele mari de maga-
zine, unde ajungeau mai rar, cu lista lungă de cum-
părături. Începând din 2022, când restricțiile pande-
mice s-au ridicat, magazinele de proximitate, inclusiv 
cele din TT, au început să recupereze semnificativ în 
vânzări, pe fondul creșterii consumului în afara casei”, 
spune reprezentanta Alka. 
„Deși există o tendință de migrare a clienților, conside-
răm că ambele canale au o importanță semnificativă. 
Punem accent pe fiecare punct de contact cu consuma-
torul”, completează Tiberiu Gheorghe (Pladis).
Și pentru Mondelēz România comerțul tradițional își 
păstrează și, mai mult decât atât, în prima jumătate 
a acestui an și-a consolidat importanța în vânzări. 
„Vorbim de o importanță considerabilă, semnificativ mai 
crescută decât cea pe care acest canal o are în vestul 
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în acest moment este în zona de menținere a unui flux 
constant de livrări, optimizarea sortimentului curent 
prin renunțarea la acele produse «nice to have» în 
portofoliu, dar și lansarea unor produse relevante pen-
tru contextul actual din punctul de vedere al formatu-
lui, beneficiilor și prețului”, completează Adelina Păsat. 

Cum schimbă trendul de sănătos 
prioritățile producătorilor
Când vorbim despre snackurile dulci, inevitabil ne gân-
dim la un moment de răsfăț. Cu toate acestea, schim-
bările la nivel de alimentație a românilor și orientarea 
lor către produse mai sănătoase sau cu mai puțin 
zahăr nu rămân fără ecou în piață. „Deschiderea către 
«mai sănătos» s-a manifestat însă diferit în categori-
ile de snackuri în care activăm. În categoria gustărilor 
dulci, gustul este cel care prevalează în alegere. Drept 
urmare, trendul «gustări dulci mai sănătoase» se 
manifestă încă timid, mai degrabă sub forma reducerii 
ori excluderii unor ingrediente”, susține Claudiu Lazăr, 
Senior Brand Manager Alfers. 
Pe lângă trendul de sănătos, reprezentanta Nutrivita 
aduce în discuție funcționalitatea produsului. „BIO 
continuă să rămână relevant pentru un public educat, 
mai puțin afectat de inflație, însă anul acesta reușește 
cu greu să câștige noi consumatori. Accentul cade, mai 
degrabă, pe funcționalitate, iar noi mizăm în perioada 
următoare pe trendul produselor proteice și fără zahăr. 
De asemenea, produsele vegane încep să-și facă loc în 
coșurile consumatorilor, însă într-o măsură mai mică 
pe segmentul gustărilor dulci comparativ cu cel al 
substi tutelor de carne și lactate, spre exemplu”, punc-
tează Adelina Păsat. 
„Într-adevăr, consumatorii devin din ce în ce mai inte-
resați de produsele sănătoase și sustenabile și urmă-
resc cu atenție ingredientele. Deși gustul este princi-
palul factor în decizia de cumpărare, consumatorii  

„Atâta vreme cât vom continua să fim relevanți pentru 
client, considerăm că există loc de creștere, fapt dove-
dit și de avansul comparativ cu anul trecut pentru o 
mare parte din sortiment”, completează Adelina Păsat. 
„Din perspectiva consumului versus alte piețe euro-
pene, cred că putem spune că «sky is the limit». Noi 
estimăm o creștere de peste 10% pentru întreg anul”, 
adaugă și Claudiu Georgescu (Dr Gerard). 
În zona de creștere se află și producătorul Roshen 
care și-a planificat cu atenție activitatea comercială 
astfel încât să-și asigure o performanță bună. „Ne 
așteptăm la o creștere, chiar dacă contextul inflați-
onist afectează negativ cheltuielile consumatorilor. 
Situația economică a început să afecteze și bugetul 
alocat de români pentru achiziția de gustări dulci, 
deși sectorul alimentar este mai rezilient la infla-
ție față de alte domenii. Ne așteptăm la încetinirea 
ritmului de creștere și presiuni asupra consumului, 
având în vedere îngrijorarea consumatorilor din cauza 
scumpirii alimentelor. Cu siguranță prețul accesibil 
va rămâne un criteriu important în decizia de cumpă-
rare”, spune Alina Cozonac. 
Dincolo de amenințările strâns legate de contextul 
economic și geopolitic, un alt aspect important îl 
reprezintă lipsa materiei prime pe fondul unui an mai 
secetos. „Deja simțim efectele pe lanțul de aprovizio-
nare, apărând întreruperi în producție. Focusul nostru 
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Fenomenul de snacking a 
fost în continuă dezvoltare în 
ultimii doi ani. Chiar dacă la 
începutul pandemiei lucrurile 
erau incerte, cu timpul s-a 
dovedit faptul că au apărut 
noi ocazii de consum pentru 
gustările dulci, iar consumatorii 
au regăsit în acestea un fel  
de evadare.
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aleg și gustări pe care le consideră mai sănătoase. Acest 
comportament se observă mai ales în rândul adulților 
tineri și al familiilor cu copii”, completează reprezen-
tanta Roshen. 
„Pe zona de gustări sănătoase avem un segment mai 
mare de consumatori comparativ cu media celor care 
nu sunt încă afectați de inflație, iată de ce pentru noi 
impactul downtradingului, incontestabil la nivelul seg-
mentului premium și mainstream, este unul mai mic. Ce 
observăm însă este o reducere a frecvenței de consum, 
dar și o apetență spre formatele big size, dacă acestea 
sunt mai avantajoase la preț. Pe scurt, consumatorii cu 
venituri peste medie sunt afectați de inflație, dar nu 
sunt încă dispuși să facă compromis în ceea ce privește 
calitatea alimentelor consumate”, adaugă Adelina Păsat. 

Inovația rămâne principalul driver  
de creștere
Pe ce își bazează producătorii de snackuri dezvoltarea 
dacă vorbim despre viitor? Inovația pare să fie numitorul 
comun. „Inovația reprezintă unul dintre principalii driveri 
de creștere în categorie, indiferent din ce perspectivă 

privim. Există, într-adevăr, un număr de produse de bază 
în setul de considerații al consumatorilor, însă, pe lângă 
acestea, există întotdeauna dorința de a experimenta 
gusturi noi, texturi aparte și arome deosebite”, spune 
Tiberiu Gheorghe (Pladis România). 
„Consumatorii din această categorie sunt deschiși către 
nou, sunt printre primii care adoptă noile tendințe. Iată 
de ce ne propunem an de an să venim cu inovații care să 
răspundă cât mai bine nevoilor consumatorilor. În zona de 
retail există deschidere pentru nou, însă în 2022 simțim 
un focus pe consolidarea portofoliului curent, pe o mai 
mare claritate a raftului. Și cred că acest lucru rămâne 
valabil și în 2023”, adaugă reprezentanta Nutrivita. 
„În toată această perioadă pe care am traversat-o ni s-a 
demonstrat că atașamentul emoțional pentru un brand 
cântărește foarte mult în alegerea consumatorilor. 
Importante sunt însă și noutățile, dar și prețul și cam-
paniile de loializare. Noi avem un portofoliu generos, 
prezent în segmente ca tablete, praline, batoane, prăji-
turi, croissante, napolitane, biscuiți, dropsuri, jeleuri și 
caramele, de aici și multiplele oportunități de creștere. 
Inovațiile și trendurile sănătoase rămân de interes pen-
tru Kandia Dulce”, concluzionează Gabriela Munteanu. 

z om+



„Ciocolata este o categorie de putere, iubită de consu-
matori și caracterizată prin penetrare sporită, frecvență 
și impulsivitate. Pandemia ne-a arătat însă că această 
categorie este caracterizată și prin reziliență, iar studiile 
ne-au demonstrat că ciocolata și bomboanele sunt folosite 
ca liant social. Pe măsură ce creăm valoare adăugată în 
ceea ce privește această categorie, ne așteptăm ca aceasta 
să se dezvolte din ce în ce mai mult”, a spus Cosmin 
Patranescu, Category Manager Mars România, companie 
prezentă în categorie cu branduri precum Mars, Snickers 
sau Bounty. Ca și tendințe care au definit categoria în prima 
jumătate a acestui an se remarcă dezvoltarea segmentu-
lui prin penetrare și creșterea frecvenței, entuziasmul de 

a genera inovație (care își păstrează încă importanța în 
dezvoltarea categoriei), un comportament timid de consum 
al batoanelor de tip multipack (care denotă o preferință 
pentru achizițiile centrate mai degrabă pe „deocamdată” 
decât pe „consumul casnic”), au mai punctat oficialii Mars.
Un alt trend observat cu precădere în ultimul an se 
referă la creșterea numărului de consumatori care aleg 
snackuri pe bază de ciocolată, a punctat Dana Dobrescu, 
Corporate&Government Affairs Manager România 
Mondelēz International. „Remarcăm, în ultima perioadă, că 
pentru oameni este foarte important cum se simt atunci 
când aleg o gustare, astfel că alegerile devin mult mai 
conștiente. Consumatorii aleg gustările în funcție de nevoi 
– fizice, emoționale, mentale –, pentru a crea un moment 
de conectare cu familia, dar contează în opțiunile lor și 
momentul zilei. Potrivit raportului global Mondelēz The 
State of Snacking, 8 din 10 consumatori sunt de părere că 
atunci când aleg gustări pentru răsfăț își doresc să nu se 
preocupe foarte mult de partea nutrițională, prioritizând 
în alegeri gustul și starea de bine emoțională pe care o 
resimt. Ciocolata se numără printre primele gustări men-
ționate când vine vorba despre produsele alese pentru 
momentele de răsfăț”, a detaliat Dana Dobrescu.
În ceea ce privește canalele de vânzare care au contribuit 
la performanța categoriei, reprezentanții Mars au nomina-
lizat comerțul tradițional, retailul modern având o evolu-
ție mai lentă. „Comerțul tradițional a jucat și continuă să 
joace un rol important în dezvoltarea categoriei, batoa-
nele devenind nr. 1 în acest canal, depășind tabletele”. 
De asemenea, Dana Dobrescu a menționat că, specific 
ultimei perioade de timp, social media este o sursă de 
inspirație pentru testarea de noi gustări, 55% dintre 
consumatori spunând că au văzut postări care i-au 
inspirat să încerce un snack pe care nu l-au mai ales 
niciodată. „Venim constant cu inovații în domeniul gus-
tărilor, pe noi segmente adiacente ciocolatei și biscu-
iților, deoarece o mare parte a consumatorilor – până 
la 80% - spun că sunt interesați să încerce noi tipuri de 
gustări și se așteaptă să aibă alegeri din ce în ce mai 
variate în viitor”, a spus reprezentanta Mondelēz. 

Consumul on the go resetează 
categoria batoanelor de ciocolată

Odată cu ridicarea restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19 și revenirea 
mobilității oamenilor, consumul on the go s-a revitalizat, iar batoanele de ciocolată 
au fost unul dintre principalii beneficiari ai acestei schimbări. Evoluția segmentului 
va sta pe viitor sub semnul plusvalorii și a prețurilor competitive. De Alina Stan

MAT vs. MAT-1

BATOANE DE 
CIOCOLATĂ

13,5%
Valoare (în RON)

20,9%
Volum (în kg)

Cotă de piață
în valoare MAT

24,8%

12,5%

7,7%
7,0%6,1%

41,9%

Alune de pădure&cremă de lapte

Caramel și nuga

Lapte

Cocos

Biscuiți și caramel

Altele*

MAT = sept. 2021 - aug. 2022
MAT-1 = sept. 2020 - aug. 2021

Segmentarea categoriei în funcție de conținut 

Evoluția categoriei de batoane de ciocolată
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O piață în creștere prin 
puterea inovației

Cu un nivel anual de peste 100 de mii de tone și o valoare de mai bine de 700 milioane 
de euro, snackurile sărate s-au aflat pe un trend ascendent și în ultimul an. Pe fondul 
relaxării restricțiilor, consumul s-a reîntors către produsele ready to go, ceea ce 
validează faptul că întreaga categorie este una de impuls. Inovația, accentul pus pe 
noutate și diversitate, precum și trendul de sănătos sunt pilonii de bază care pot duce 
la creșterea categoriei de snacking sărat. De Andra Imbrea Palade

NESTLE

PepsiCoIntersnack

Best Foods

Mogyi

Alka

Private
label

14%
Valoare

Volum

TOP
PRODUCĂTORI

Cotă de piață Valoare 50,1%

Cotă de piață Volum 39,8%

NESTLE

Star

Chio Mogyi

Nutline

Lay's TOP
BRANDURI

Cotă de piață Valoare 38,8%

Cotă de piață Volum 30,2%

18%

*MAT iul. 2022 vs MAT iul. 2021 = aug. 2021 - iul. 2022 
vs aug. 2020 - iul. 2021
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C
ele mai notabile modificări în cate-
goria de snackuri sărate din ultimul 
an au de-a face cu revenirea consu-
mului on the go, pe fondul relaxării 
restricțiilor. Totodată, categoria de 

snackuri sărate nu a scăpat de creșterea prețurilor 
din ultimul an, evoluția acestora fiind de 8,9% în 
perioada august 2021 - iulie 2022 versus august 2020 
- iulie 2021. Astfel, potrivit datelor de retail audit 
furnizate de NielsenIQ, snackurile sărate - categorie 
care include chipsurile, gustările coapte, pufuleții și 
popcornul - au crescut în termeni valorici cu 12,7% și 
3,5% în termeni volumici, în perioada menționată.
O categorie de impuls, motivele care stau la 
baza alegerilor snackurilor sărate sunt gustul 
sărat, textura crocantă, numărul redus de calorii 
sau zahăr, comparativ cu alte produse, susține 
Andreea Lupu, Marketing Manager Diviza Food în 
cadrul Maspex, citând un studiu AHA Moments. 

„Atunci când aleg snackuri sărate, consumatorii își 
oferă o pauză sau simt că își potolesc foamea. În 
perioada de pandemie, odată cu scăderea opor-
tunităților de socializare și reducerea activităților 
petrecute în afara casei, s-a remarcat o adaptare 
a obiceiurilor de consum. Consumul s-a mutat 
in-house, snackurile fiind împărțite doar cu fami-
lia. Categoriile noastre principale de snackuri 
sărate - crackers, pretzels, sticks, sărățele și 
extrudatele - și-au păstrat poziția în piață și au 
rămas în topul preferințelor consumatorilor”, 
explică Andreea Lupu.

Chipsurile și specialitățile  
susțin creșterea
Potrivit datelor NielsenIQ privind segmentarea 
categoriei în funcție de produs, chipsurile, gus-
tările coapte și pufuleții s-au aflat pe un trend 
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înregistrat creșteri frumoase odată cu reîntoarcerea la 
un stil de viață activ, mai apropiat de cel de dinaintea 
pandemiei”, consideră Irina Ganea, Senior Category 
Brand Manager, Salted Baked Snacks în cadrul AlkaCo.
Datele NielsenIQ mai arată că, în ultimul an, cate-
goria de popcorn a înregistrat o creștere de 2,9% în 
termeni valorici și o scădere de 5,8% a volumelor. „O 
mică scădere s-a remarcat la porumbul de floricele, 
deși producătorii au căutat să găsească noi variante 
pentru atragerea consumatorilor, propunându-le o 
serie întreagă de arome pentru a-i îndemna să încerce 
noi produse”, adaugă Denisa Ardeleanu, Marketing 
Manager Mogyi România.
În cadrul PepsiCo, subcategoria care a avut cea mai 
accelerată evoluție este cea a pufuleților, care a înre-
gistrat o creștere importantă, generată de intrarea în 
categorie a mărcii Cheetos, urmată de potato chips, 
inclusiv chipsurile coapte și tortilla chips. „În toate 
aceste categorii noi suntem lider, avem brandurile 
cele mai puternice, deci normal că ne uităm la ele cu 
mare atenție. Motivul pentru care cresc este tocmai 
pentru că s-au intensificat ocaziile de consum pentru 
aceste categorii. Și la nivelul întregii piețe de snacking 
a crescut ponderea acestor categorii, tocmai pentru că 
au bifat evoluții mai bune decât categoriile tradiționale, 
precum semințele, de exemplu”, explică Eliza Calciu 
Șerban, East Balkans Marketing Manager Snacks PepsiCo 
România. Potrivit acesteia, produsele tradiționale, care 

ascendent, fapt ce subliniază reîntoarcerea consumului 
către obiceiurile de dinainte de pandemie. „Perioada 
pandemiei, cu precădere începutul său în 2020, a 
impactat în mod diferit segmentele care compun piața 
totală de salty snacks. Categoriile de produse care se 
consumă preponderent în casă, cum ar fi popcornul care 
se prepară la microunde, au înregistrat un ritm de creș-
tere accelerat, pe când categoriile mai ușor de înlocuit 
cu preparate de casă, de genul produselor coapte, au 
înregistrat o scădere în ceea ce privește volumul. Însă 
perioada post-pandemică a adus cu ea o redresare a 
ritmului de creștere pentru chipsuri, produse coapte și 
specialități ca pufuleții, snackurile expandate și tortilla, 
acestea înregistrând creșteri de două procente. Privind 
în urmă, chipsurile și specialitățile sunt cele două seg-
mente care au contribuit cel mai mult la creșterea pieței 
snackurilor sărate, iar evoluția lor în perioada post-pan-
demică denotă o revenire a obiceiurilor de consum din 
trecut”, explică Roxana Miu, CEE Consumer & Market 
Insights Manager în cadrul Intersnack România.
Snackurile coapte și pufuleții au împărțit podiumul 
categoriei în ultimul an, potrivit datelor NielsenIQ, 
ambele subcategorii având evoluții high double digit în 
termeni valorici și high single digit în termeni volumici. 
„Snackurile sărate coapte, care se adresează mai mult 
nevoii de a potoli foamea și consumul în afara casei, 
au fost mai afectate în prima parte a pandemiei. Însă 
relevanța lor în consum a revenit, iar segmentul a 
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Total piață

Hypermarketuri

Supermarketuri

Minimarketuri

Discounteri

Benzinării

Comerț tradițional

12,7%

9,7%

11,3%

18,7%

9,9%

17,1%

12,9%

Evoluție 
Valoare

3,5%

2,9%

0,3%

5,7%

3,8%

7,6%

3,5%

Evoluție 
Volum 

8,9%

6,5%

11,0%

12,3%

5,9%

8,8%

9,1%

Dinamica 
prețului

100%

14,9%

9,2%

12,5%

13%

2,5%

47,9%

Cotă de piață 
Valoare

100%

15,7%

8,3%

11,3%

16,5%

1,4%

46,9%

Cotă de piață 
Volum

Snackuri sărate,
MAT iul. 2022 vs MAT iul. 2021

Sursa:
*MAT iul. 2022 vs MAT iul. 2021 = aug. 2021 - iul. 2022 vs aug. 2020 - iul. 2021
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tradițional, unde se înregistrează creșteri în volum de 
4,6% pentru snackuri sărate (YTD la luna august în com-
parație cu aceeași perioadă a anului trecut). Din punctul 
de vedere al portofoliului, este important să adresăm 
misiunile de cumpărare din fiecare canal, întrucât sunt 
obiceiuri și comportamente diferite. Astfel, în fiecare an 
trecem printr-un proces de optimizare a portofoliului, 
în funcție de comportamentul și trendurile de cumpă-
rare specifice fiecărui canal în parte”, explică Cătălin 
Georgescu, Sales Director Intersnack România.
Revenirea comerțului tradițional este sesizată și în 
cadrul Alka, deși ponderea canalului modern în vânzări 
este mai mare. „În perioada pandemiei, modern trade 
a înregistrat cele mai mari creșteri în categoriile Alka 
datorită schimbărilor survenite în comportamentul 
de cumpărare, însă, începând din 2022, când restric-
țiile pandemice s-au ridicat, magazinele de proximi-
tate, inclusiv cele din traditional trade, au început să 
recupereze semnificativ în vânzări, pe fondul creșterii 
consumului în afara casei”, explică Irina Ganea.
Reprezentanta PepsiCo plusează cu zona de comerț 
online, unde compania a făcut pași considerabili, mai 
ales în zona de e-fundamentals. „Perioada COVID-19 
a accentuat progresul în acest canal, dar nu numai. 
Planurile sunt foarte robuste pe viitor, ne bazăm pe o 
strategie foarte agilă de test and learn de testare și 
învățare. De exemplu, în zona de livrare rapidă func-
ționează foarte bine ocaziile concrete – atunci când 
comanzi pizza sau un burger este foarte ușor să îi 
aduci consumatorului aminte că snackurile sunt un bun 
liant social. Merg foarte bine în zona online campaniile 
cross-categorii. Vom continua să investim în zona de 
ecomm”, spune Eliza Calciu.

nu au inovat foarte mult, au pierdut din ritm. „Poate 
cel mai important lucru care a impactat snackingul 
este că, odată cu COVID-19, și chiar după, a crescut 
foarte tare accentul pus pe micile bucurii ale vieții, 
iar snackurile sărate, și nu numai, sunt mici plăceri nu 
doar prin gust, textură, aromă sau senzații. De fapt ele 
acompaniază momente sociale care au devenit foarte 
importante pentru toți de-a lungul acestei perioade. 
Sunt un liant social foarte facil”, spune reprezentanta 
PepsiCo, companie care tocmai a anunțat o investiție 
de 100 milioane de dolari în fabrica de snackuri din 
Popești Leordeni, unde se produc Lay’s și Star în trei 
linii de producție operaționale, și un nou depozit auto-
mat. „Vorbim despre extinderea piețelor în care vom 
exporta, în peste 15 țări, precum și dublarea producției. 
Suntem un hub de producție pentru tot ce înseamnă 
Europa Centrală și de Est”, explică Eliza.

Evoluția snackurilor sărate în retail

Când vine vorba despre segmentarea în funcție de 
canale de vânzare, dinamici spectaculoase s-au înre-
gistrat în minimarketuri și în benzinării. Vânzările de 
snackuri sărate au crescut cu 18,7% în termeni valorici și 
5,7% în termeni de volum în minimarketuri, în timp ce în 
benzinării snackurile sărate au bifat un avans de 17,1% în 
valoare și 7,6% în volum, potrivit NielsenIQ. Comerțul tra-
dițional, care contorizează aproape jumătate din vânză-
rile totale de snackuri sărate din România, a înregistrat 
o evoluție de 12,9% în termeni valorici și volume cu doar 
3,5% mai mari. „În ultimii trei ani, locațiile tip discount 
și cele de proximitate au jucat un rol cheie în dinamica 
pieței. Anul acesta surpriza vine din partea canalului 
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Total piață

Chipsuri

Snackuri coapte

Pufuleți

Popcorn 

12,7%

14,4%

18,9%

21,0%

2,9%

Evoluție 
Valoare

3,5%

5,4%

7,3%

6,2%

-5,8%

Evoluție 
Volum 

8,9%

8,5%

10,8%

14,0%

9,3%

Dinamica 
prețului

100,0%

28,4%

24,2%

11,8%

4,3%

Cotă de piață 
Valoare

100,0%

20,3%

31,8%

13,3%

5,5%

Cotă de piață 
Volum

Segmentare 
pe tip de produs
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*MAT iul. 2022 vs MAT iul. 2021 = aug. 2021 - iul. 2022 vs aug. 2020 - iul. 2021
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sărate (GFK – HHP study 2021) acoperind în totalitate 
nevoile consumatorilor noștri atât prin diversitatea 
aromelor, cât și prin calitatea produselor. Prezent în 
patru segmente de piață - chips, specialități, popcorn 
și produse coapte - Chio se află în topul preferin-
țelor consumatorilor, fiind brandul numărul unu în 
piața de snackuri sărate din România”, explică Marian 
Chiracheș, Head of Marketing Intersnack România.
Pentru Maspex, care deține în portofoliu brandu-
rile Salatini și Rollini d’Oro, 2022 a adus o creștere a 
vânzărilor ca urmare a extinderii prezenței în canalul 
modern, a lansărilor de noi produse, precum și a rela-
xării restricțiilor în contexul pandemiei. „Toate catego-
riile din portofoliu au rezultate bune. Piața de snackuri 
sărate oferă oportunități însemnate având în vedere 
multitudinea categoriilor și varietatea formatelor. 
Segmentarea vânzărilor reflectă structura pieței. La 
nivel de piață, crackers și pretzels ocupă cea mai mare 
pondere, fiind urmate de sticksuri și sărățele. Maspex 
deține o poziție cheie pe piața sărățelelor. Ținând cont 
de notorietatea ridicată și tradiția brandului Salatini, 
care au definit practic această categorie de produse, 
biscuiții Salatini reprezintă în continuare o categorie 
de referință în portofoliul Maspex, în segmentul de 
snackuri sărate. Acordăm atenție în aceeași măsură 
tuturor categoriilor de produse sub brandul Salatini 
și inovăm constant. De exemplu, în categoria sticksuri 
Salatini, am lansat Sticks Tubes și Sticks cu Cartofi, iar 
în categoria snackuri, Salatini Snack Pufuleți”, spune 
Andreea Lupu.
AlkaCo, care activează atât pe segmentul de snackuri 
sărate, cât și dulci, cu ponderi egale în vânzări, a înre-
gistrat performanțe foarte bune în primul semestru al 
acestui an, cu creșteri double digit atât în volum, cât și 
în valoare. „Snackurile sărate au o importanță strate-
gică în portofoliul Alka inclusiv prin prisma vânzărilor 
la export a căror pondere în total categorie sărate este 
semnificativă, înregistrând totodată cele mai mari creș-
teri versus anii precedenți. Toortitzi este brandul care a 
reinventat categoria de snacks sărate coapte prin forma 
devenită iconică în rândul consumatorilor din categorie. 
Soocitzi, marcă lansată în urmă cu doi ani, o altă ino-
vație Alka, a fost o surpriză extrem de plăcută pentru 
consumatori, iar contribuția în vânzări a fost remarca-
bilă. Reacția retailerilor a fost pe măsură, Soocitzi fiind 
desemnat de către aceștia cel mai bun produs nou în 
2021. Meteoritzi, covrigii sparți intenționat cu explozie 
de gust, sunt, de asemenea, un contributor la perfor-
manța snackurilor sărate Alka ce se adresează noii 
generații de consumatori”, explică Irina Ganea.
Pentru Mogyi, care activează în această categorie cu 
popcorn Micropop, Crisp Bread și Rolli, „2022 a început 
sub auspicii foarte bune și prin campaniile adresate 

Statusul jucătorilor din snacking

Pentru Intersnack, prima jumătate a acestui an a adus 
o creștere de două cifre. Dinamici mai accentuate s-au 
înregistrat în segmentele de chipsuri și specialități, 
în vreme ce categorii precum popcornul au avut o 
creștere single digit comparativ cu evoluția accelerată 
din ultimii doi ani de pandemie. „Atât la nivel de piață, 
cât și la nivelul companiei noastre, chipsurile sunt 
în topul preferințelor consumatorilor. Cu toate aces-
tea, dinamica de dezvoltare a pieței pe categorii este 
înclinată clar către specialități (pufuleți, pelete), având 
în 2022 o creștere de +26% față de 2021. Consumatorii 
români preferă în general arome standard, cunoscute, 
cum ar fi sare, paprika, cașcaval, smântână/iaurt, dar 
se observă o creștere recentă a tendinței spre aromele 
ușor picante și cele de carne”, explică Roxana Miu – 
CEE Consumer & Market Insights Manager Intersnack.
Compania activează pe toate segmentele de snacking 
și deține în portofoliu branduri iconice precum Chio, 
Fiesta, Pom-Bär sau Nutline. „Chio este cel mai mare 
brand din piața de snackuri sărate și continuă să 
crească an de an, dovadă a încrederii pe care consu-
matorii o au în această marcă. Cu o penetrare a pieței 
de peste 60%, Chio este lider în piața snackurilor 
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aduc un plus de satisfacție, o aromă interesantă și 
chiar maximizează acest moment de plăcere. Zona 
aceasta este clar un driver de categorie, un punct 
principal, un lucru la care consumatorii se uită atunci 
când aleg la raft. Diversitatea de arome contează, ne 
uităm atent în această zonă și vrem să aducem inovații 
relevante”, mai spune aceasta. Cea mai importantă 
lansare a PepsiCo în acest an pe plan local a fost 
Cheetos, unde Cheetos Crunchos a venit cu o textură și 
o aromă diferite de produsele deja existente în piață.
Fiind o categorie de impuls, tot ce ține de noutate, de 
experiență nouă de gust sau de textură este apreciat 
de către consumatori, consideră Marian Chiracheș 
(Intersnack). „În fiecare an venim cu noi lansări de 
produse, iar anul acesta este unul de referință pen-
tru Chio. În luna mai, am adus pe piața din România o 
gamă nouă, diferită: Chio Lentil Chips. Vorbim de un 
produs inovator pentru categoria de specialități, un 
produs pe bază de linte, bogat în fibre și proteine și cu 
un atribut important: are cu 40% mai puține grăsimi 
decât Chio chips clasic, cu sare. Este un produs care 
ne-a scos din zona de confort, pe noi ca producători, 
pe care l-am lansat pe piață pentru a oferi consuma-
torilor o alternativă ‘Better for You’. În același timp, 
lansarea gamei Chio La Cuptor marchează un moment 
important în segmentul Better for You, aceasta având 
cu 70% mai puține grăsimi față de Chio Chips clasic, cu 
sare, fără a face însă un compromis la nivel de gust. 
Suntem extrem de încrezători că aceste două game 
de produse noi, inovatoare, vor face diferența în piața 
de snackuri din România, contribuind la dezvoltarea 
segmentului ‘Better for You’ și răspunzând așteptărilor 
tot mai mari ale consumatorilor români”.
Un alt motor de creștere al categoriei îl reprezintă 
declinarea trendului de sănătos în snacking, pe 
măsură ce consumatorii și-au reconsiderat obiceiu-
rile de consum și au devenit mai sensibili la opțiunile 
care reprezintă „sursa bună și echilibrată de energie”, 
„intake bun” pentru „outcome bun” fără însă a pierde 
plăcerea gustului. „Deschiderea către «mai sănătos» 
s-a manifestat însă diferit în categoriile de snackuri în 
care Alka activează. Snackurile sărate coapte sunt prin 
natura lor mai sănătoase decât alte snackuri devenind 
din ce în ce mai relevante în contextul în care oamenii 
caută produse cât mai simple, mai curate, dar gus-
toase, explică reprezentantul companiei. Estimările 
Alka pentru acest an sunt creșteri double digit față 
de anul anterior. „Fenomenul all day snacking, fie că 
vorbim de lucrul la birou ori de noul stil hibrid, va con-
tinua să crească. Esențial este să surprindem trendu-
rile de consum relevante pentru contextul local și să 
știm să le transformăm în oportunități de creștere”, 
încheie Irina Ganea. 

consumatorilor, astfel încât ne-am păstrat trendul 
ascendent atât în canalul modern, cât și în tradițional”, 
spune Denisa Ardeleanu.

Loc de dezvoltare

O piață cu un ritm de creștere mult mai accelerat decât 
alte țări europene mai dezvoltate, România înregis-
trează un consum anual pe cap de locuitor de 5,7 kg, în 
linie cu media la nivel european. „Românii sunt cei mai 
mari consumatori de snackuri sărate coapte (biscuiți, 
covrigei, sticks-uri, mixuri, rondele) din Europa, cu un 
consum per capita de peste 1,5 kg pe an. Pe de altă 
parte, chipsurile reprezintă o piață încă în dezvoltare 
în România. Deși înregistrează creșteri de doi digiți de 
la un an la altul, dacă este să vorbim despre consumul 
per capita în comparație cu celelalte țări europene, 
România se poziționează printre țările cu cel mai 
mic consum la acest nivel. Coroborând aceste două 
informații, putem deduce că există încă loc de dezvol-
tare”, explică Roxana Miu. Estimările de business ale 
Intersnack pentru acest an sunt de creștere față de 
anul precedent, chiar și față de perioada de dinainte 
de pandemie. În ceea ce privește evoluția segmente-
lor, compania consideră că specialitățile, chipsurile și 
produsele coapte au cea mai mare probabilitate de 
creștere semnificativă în perioada următoare.
Ce poate ajuta categoria de snackuri sărate să 
crească? În primul rând inovația. „Dar inovația impor-
tantă și relevantă care generează mai mult decât 
încercare și creează un obicei de consum sau intră în 
rutina zilnică a consumatorilor. Este un apetit foarte 
mare și vedem cum reacționează consumatorii la 
noi inovații”, consideră Eliza Calciu Șerban. Un driver 
important al categoriei îl reprezintă inovația la nivel 
de arome, sarea, paprika, cașcavalul și șunca fiind 
în top 3-4 arome preferate. „Am observat clar însă o 
creștere a preferinței și pentru arome mai interesante, 
fie că sunt picante sau mai exotice, tocmai pentru că 
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Fenomenul all day snacking, 
fie că vorbim de lucrul la 
birou ori de noul stil hibrid, va 
continua să crească. Esențial 
este să surprindem trendurile 
de consum relevante pentru 
contextul local și să știm să le 
transformăm în oportunități  
de creștere.
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Reconfigurarea unei categori i 
sinonime cu momentele de 
socializare

Modificarea stilului de viață în contextul pandemiei de COVID-19 a scos la suprafață 
nevoia unei alimentații cât mai sănătoase. În acest peisaj și-a găsit loc o categorie 
care era mai degrabă asociată cu momentele de socializare decât cu o masă în sine. 
Astfel, deși semințele dețin supremația în segmentul fructelor oleagionase, trendul de 
sănătos împinge consumul și spre categoriile „de nișă”. De Simona Popa
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A
proape opt din zece familii au avut în 
coș anul trecut nuci, alune ori semințe 
procesate, consumul ajungând, în 
medie, aproape de 3,4 kilograme pe 
parcursul unui an, potrivit Panelului 

de Gospodării realizat de GfK. Dacă în cazul semin-
țelor de floarea-soarelui evoluțiile sunt liniare, nu 
același lucru se poate spune despre fructele olea-
ginoase sau despre fructele deshidratate care sunt 
tot mai des introduse în alimentația consumatori-
lor, indiferent de vârstă. 
„Încă din 2018, cererea de fructe și legume deshidra-
tate a avut o creștere impresionantă la nivel mon-
dial. În România, trendul acestor produse este de 
creștere, dar suntem încă sub media europeană ca 
și consum. Trendul de a mânca mai sănătos se men-
ține și această categorie beneficiază de o mai mare 
atenție din partea consumatorului, dar rămâne de 
văzut dacă în contextul inflației crescute și al teme-
rilor legate de creșterea cheltuielilor vom reuși, 
alături de celelalte branduri, să încurajăm consu-
mul și să continuăm dezvoltarea acestui segment”,  

spune Teodor Dâmban, CEO Yummy Snacks, unul 
dintre cei mai noi jucători în categorie, deținut de 
Scandia Food. 
Potrivit acestuia, categoria fructelor oleaginoase și 
a semințelor este una extrem de dinamică având în 
vedere evoluția brandurilor, mărcilor proprii, inova-
țiilor. Chiar și în aceste condiții, nu a fost ocolită de 
impactul contextului economico – social din ultima 
perioadă. „Anul 2021 a adus o scădere în volum, 
dar o creștere constantă în valoare, iar anul 2022 
urmează trendul anului anterior: categoria înregis-
trează o creștere single digit în valoare (+5%), dar 
bifează o pierdere în volum de 2%”, detaliază acesta. 
De altfel, potrivit datelor NielsenIQ, mixurile de 
semințe au avut cel mai mult de suferit în perioada 
august 2021 – iulie 2022 raportat la intervalul pre-
cedent, scăderea valorică fiind de 20,9%, în timp ce 
volumele s-au redus cu 24,3%. În toată această peri-
oadă, prețul a crescut cu 4,3%, potrivit datelor de 
retail audit. La nivel de macrocategorie însă, acest 
segment nu are un impact mare deoarece nu aco-
peră nici măcar 1% din piață. La polul opus se află 
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Provocările anului 2022

Printre cele mai mari provocări resimțite la nivel de 
piață sunt, indubitabil, inflația și presiunea pe care 
aceasta o pune pe bugetul consumatorilor. Reducerea 
disponibilității financiare face ca produsele neesențiale 
sau care nu se încadrează la nevoi de bază să fie elimi-
nate treptat de pe lista de cumpărături. Cum fructele 
oleaginoase și semințele sunt văzute și ca produse de 
impuls, departajarea se poate limita la preț. „Această 
categorie este una destul de sensibilă la promoții, mai 
ales în cazul arahidelor și alunelor nobile și mai puțin 
în cazul semințelor. Chiar și așa, orice reducere de preț 
rămâne importantă”, spune Konstantinos Mitzalis.
„Analizând piața și principalii competitori, cu siguranță 
putem spune că este o categorie sensibilă atât la preț, 
cât și la promoții. Și vorbim aici de promoții ce implică 
mai mult reducerile de preț și mai puțin oferte combi-
nate cu alte produse din categorie sau produse comple-
mentare”, completează Denisa Ardeleanu. Pentru Mogyi, 
retailul modern rămâne principalul canal de vânzare, 
dar asta nu înseamnă că nu își concentrează activitatea 
și pe canalul tradițional. 
„Categoria semințelor, cu cele cinci segmente de pro-
duse (negre, albe, pestrițe, dovleac și miez), este una 
dintre cele mai fragmentate din piața de snackuri 
sărate. Cu toate acestea, categoria reușește să mențină 
o dinamică pozitivă an de an. Nutline, cel mai cunos-
cut și bine distribuit brand pe piața din România, este 
numărul unu în categoria de semințe și alune, reușind 
să își consolideze această poziție inclusiv în acest an”, 
afirmă Marian Chiracheș, Head of Marketing Intersnack 
România. Dacă ne referim la importanța promoțiilor, 
dincolo de promovarea în sine, contează modul în care 
sunt comunicate. Pentru că, pentru a exploata potenți-
alul de vânzare, „este necesar să comunicăm ocazii de 
consum relevante în categorie și să asigurăm vizibili-
tate suplimentară în timpul promovării. Campaniile de 
promovare pot influența, în funcție de segmentul vizat, 
creșteri între 20% și 100% față de o perioadă obișnuită”, 
adaugă Cătălin Georgescu, Sales Director Intersnack 
România.
„Consumatorii sunt speriați de inflație, război, dar și 
de sezonul rece care se apropie prin prisma costurilor 
mărite la utilități. Aș vrea să cred că pandemia a trecut, 
însă au rămas anumite aspecte care au marcat catego-
ria și care cred că vor rămâne pe termen lung: preocu-
parea pentru produse mai sănătoase, preferința pen-
tru gramajele mai mari în detrimentul celor on the go 
și orientarea către produse premium care, bineînțeles, 
este în strânsă legătură cu preocuparea consumatorilor 
pentru o alimentație sănătoasă și o dietă echilibrată”, 
explică reprezentantul Yummy Snacks. Premiumizarea 

semințele de floarea-soarelui care au ajuns la o cotă de 
piață de 88% în volum pe segmentul de semințe. Dacă ne 
referim la fructele oleaginoase, supremația revine alu-
nelor, cu o cotă valorică de 46,9% și de peste 63% dacă 
ne raportăm la volume. Totodată, în perioada analizată, 
vânzările de alune au crescut cu 8,4% în termeni valorici 
în contextul unor majorări de preț de 5,9%. În cazul volu-
melor, creșterea a fost de 2,4%. Cumulat, toată categoria 
nucilor oleaginoase s-a bucurat de creștere pe parcursul 
ultimului an, datele NielsenIQ indicând vânzări valorice 
cu 7,9% peste nivelul din august 2020 – iulie 2021 și cu 
4,7% mai mari în cazul volumelor tranzacționate. Dintre 
fructele oleaginoase, fisticul și mixurile s-au bucurat de 
cea mai bună cerere, fisticul ajungând chiar să atingă o 
cotă valorică de piață de 21,5%.
Ce dictează achiziția? „Principalele criterii de achiziție 
sunt calitatea, disponibilitatea și prețul, iar cererea 
pentru produse nu s-a modificat semnificativ în struc-
tură față de perioada anterioară. În acest moment, nu 
putem spune că se mai resimt efectele pandemiei, dar 
se resimt efectele inflației și a creșterilor semnificative 
ale tuturor costurilor. Acestea au dus în final la pre-
țuri mai mari”, explică Konstantinos Mitzalis, General 
Manager Golden Foods Snacks. 
Aroma, brandul, tipul de produs, calitatea și prețul 
reprezintă criteriile de achiziție, dar sunt și detalii care 
fac diferența, susține reprezentantul Yummy Snacks. 
„Pentru că vorbim despre o categorie de impuls, vizibili-
tatea și comunicarea vor face diferența. Dintre brandu-
rile prezente în portofoliul Yummy Snacks, fiecare dintre 
cele trei mărci, Sunset Nuts, Yummy Sweets și Y&Y, are 
un potențial mare de creștere. Dacă ne referim strict la 
Sunset Nuts, acesta este un brand în creștere, care a 
beneficiat recent de un rebranding al întregului porto-
foliu. Acesta are o evoluție bună în canalul hypermarket 
și multe oportunități atât din punct de vedere distri-
buție, portofoliu, cât și comunicare în viitor. În ceea ce 
privește cele mai căutate produse, mix-urile noastre, 
targetate pe ocazia de consum, sunt cel mai bine vân-
dute”, detaliază Teodor Dâmban.  
Despre evoluție pozitivă vorbesc și reprezentanții 
Mogyi, dar avansul a fost mai lent prin comparație cu 
creșterea raportată de snackurile sărate, spre exemplu. 
La nivel de portofoliu pe această categorie, cele mai 
căutate produse rămân semințele de floarea-soarelui 
negre urmate de cele albe. 
„Vânzările în categorie se mențin încă sub cele din 2019, 
dar evoluția pieței indică o revenire ușoară cu tendință 
de recuperare a vânzărilor pierdute. Acest lucru face ca 
închiderea anului să se găsească la nivelul cifrelor din 
2019. În privința criteriilor de achiziție, calitatea produ-
sului, gustul și prețul ar fi primele trei”, declară Denisa 
Ardeleanu, Marketing Manager Mogyi. 
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anterior. În privința provocărilor, cu siguranță suntem 
expuși acelorași provocări pe care le au toți furnizorii 
din piață: prețul materiilor prime, al ambalajelor, utili-
tăților, precum și instabilitatea situației politice. Dar, 
pe termen mediu, estimăm că trendul ascendent (4-5%) 
se va menține”, declară Denisa Ardeleanu, Marketing 
Manager Mogyi. În această toamnă, compania va lansa 
pe piață produse noi, cum sunt semințele în crustă cu 
diverse arome, făcute în cuptor cu prăjire uscată, fără 
adaos de ulei.
Investiții în extinderea portofoliului va finaliza și bran-
dul Elmas. Producătorul estimează că va încheia acest 
an cu o creștere a vânzărilor de 50%. „Am încheiat pri-
mul semestru al acestui an cu o cifră de afaceri de 27,16 
milioane de lei, în creștere cu 40% față de anul prece-
dent. Performanța la nivelul cifrei de afaceri a fost sus-
ținută și de parteneriatul cu PepsiCo România, înche-
iat anul acesta. Dacă ne referim la evoluția categoriei 
pe termen mediu, considerăm că produsele accesibile 
din categoria semințelor vor crește, iar cele scumpe, 
din categoria alunelor nobile și arahidelor, vor stagna 
sau vor descrește”, punctează Konstantinos Mitzalis, 
General Manager Golden Foods Snacks.
Pe reinventare a mizat și brandul Nutline, în luna martie 
a acestui an fiind lansate noi ambalaje. „Noile ambalaje 
creează un impact vizual puternic la raft, un bloc comun 
în care predomină culoarea verde, element distinctiv 
pentru brandul Nutline”, spune Marian Chiracheș. 
„Inovația joacă un rol important într-o categorie extrem 
de dinamică în care lupta pentru a ajunge în coșul con-
sumatorului este foarte intensă, iar pentru noi repre-
zintă unul dintre pilonii strategici. Căutăm așadar soluții 
inovatoare atât din punctul de vedere al rețetelor, cât și 
din punctul de vedere al ambalajului sau al comunicării. 
Credem că, în continuare, categoria va înregistra un trend 
crescător din punct de vedere valoric și o scădere din 
punct de vedere volumic. Oportunitățile de creștere vin 
atât din inovație, dar și din creșterea distribuției nume-
rice și ponderate”, crede Teodor Dâmban (Yummy Snacks). 
„În ultimii trei ani, locațiile tip discount și cele de pro-
ximitate au jucat un rol cheie în dinamica pieței. Anul 
acesta surpriza vine din partea canalului tradițional, 
unde se înregistrează creșteri în volum de 2,1% pentru 
fructe, oleaginoase & semințe (în primele opt luni ale 
acestui an în comparație cu aceeași perioadă a anu-
lui trecut). Din punctul de vedere al portofoliului, este 
important să ne adresăm misiunilor de cumpărare din 
fiecare canal, întrucât sunt obiceiuri și comportamente 
diferite. Astfel, în fiecare an trecem printr-un proces de 
optimizare a portofoliului, în funcție de comportamen-
tul și trendurile de cumpărare specifice fiecărui canal 
în parte”, adaugă Catalin Georgescu, Sales Director 
Intersnack România.

este însă mai pregnantă cu ocazia sărbătorilor mari, 
mai punctează acesta. Cu alte cuvinte, există premiu-
mizarea generată de cei care vor și își permit constant 
să mănânce mai sănătos, să încerce produse noi, chiar 
dacă acestea sunt mai scumpe, și premiumizarea dată 
de sezonalitate când, de Sărbători, vor să aibă pe masă 
produse mai bune. 
„Prețul joacă un rol important cu siguranță și am văzut 
în ultimii ani și avansul luat de marca privată în această 
categorie. Însă cred că menirea noastră, a brandurilor, 
este să susținem valoarea categoriei și să câștigăm 
încrederea consumatorilor. Iar promoțiile aduc cu ele, 
pe lângă preț, acest plus de imagine atât de important 
în categorie”, spune Teodor Dâmban.

Inovații și noi lansări de produs

În ciuda provocărilor de ordin economic și social, cate-
goria fructelor oleaginoase și a semințelor va fi în creș-
tere, deși în mare parte doar una valorică, nu și în ter-
meni de volum. Vor câștiga teren producătorii care vor 
pune accent pe inovație și pe rețete noi, în acord cu 
noile tendințe de consum. 
„Suntem optimiști în materie de vânzări și estimarea 
noastră este de a închide anul cu o creștere de cotă 
de piață de minim 0,5 puncte procentuale față de anul 
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D
atele Statista spun că, la nivel mondial, 
veniturile din segmentul de snack food se 
vor ridica la peste cinci sute de mili-
arde de dolari în acest an, iar estimările 
vorbesc despre o rată anuală de creștere 

de peste 5,5%. În termeni de consum, datele arată că 
volumul mediu pe persoană va ajunge la 8,7 kilo-
grame până la finalul acestui an. Stilul de viață tot 
mai alert și nevoia de a mânca în drum spre o întâl-
nire sau în trafic în drum spre birou pun astfel snac-
kurile pe o poziție câștigătoare în materie de alegeri 
la raft. Intră însă toate produsele din categorie sub 
această notă de optimism? Nu, pentru că gusturile 
sunt în schimbare, inovația își spune cuvântul și, nu 
în ultimul rând, sustenabilitatea produsului a ajuns 
să cântărească în decizia de achiziție. De la debutul 
pandemiei de COVID-19, în martie 2020, gustările au 
reprezentat una dintre cele mai afectate categorii 
din industria alimentelor ambalate. Preocupările mai 
mari legate de sănătate împreună cu un număr redus 
de ocazii de cumpărare impulsivă au fost factorii 

principali care au determinat reducerea cererii. Și 
există în continuare câteva tendințe care vor modela 
industria. Cele mai importante – trendul de sănătos 
și adoptarea unor diete speciale cum ar fi cea fără 
gluten. Reducerea zahărului intră pe aceeași listă. Se 
adaugă și conceptul „hometainment” și digitalizare, 
dar și alimentația plant-based.

Sănătatea ca prioritate  
în alegerea snackurilor

Importanța alimentației în procesul de prevenție 
din punctul de vedere al sănătății a creat un nou 
spațiu de dezvoltare pentru alimentele funcționale, 
consumatorii căutând să își stimuleze sistemul 
imunitar și fiind dornici să își gestioneze problemele 
de sănătate întâi prin intermediul alimentelor. Pe de 
altă parte, pe măsură ce mobilitatea consumatorilor 
a fost substanțial redusă și a fost impusă izolarea la 
domiciliu din cauza pandemiei de COVID-19, gestio-
narea greutății a redevenit o preocupare. Atenția la 

„Snackificarea”, un trend care 
sfidează consumul tradițional
Revenirea obiceiurilor de consum post pandemie a impulsionat vânzările în categoria 
snackurilor, dar, pe termen lung, dezvoltarea acesteia se va baza pe gusturi noi, inovație și 
adaptare la stilul de viață tot mai alert al consumatorilor. Ingredientele folosite, modul de 
preparare, ambalajul și responsabilitatea producătorului față de mediu devin criterii decisive 
în procesul de achiziție. De Simona Popa
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ingrediente este crescută, iar consumul de zahăr 
este primul limitat. Potrivit studiului „Voice of the 
Consumer” realizat de Euromonitor International, 
limitarea aportului de zahăr rafinat a fost a doua 
cea mai răspândită preferință/restricție alimentară 
în rândul consumatorilor în 2021. Drept urmare, 
producătorii au reacționat în consecință și au 
dezvoltat în portofoliul lor produse cu un conținut 
limitat de zahăr sau cu înlocuitori pentru acesta. 

Divertisment și cumpărături de acasă: 
„Hometainment” și digitalizare

Consumul de snackuri are valențe diferite în func-
ție de momentul de consum. Poate să fie un simplu 
impuls când este vorba despre un baton de cioco-
lată luat de la casa de marcat la finalul cumpără-
turilor sau se poate transforma într-un moment de 
răsfăț când snackurile sunt consumate la domici-
liu. Condițiile de izolare și munca remote au oferit 
consumatorilor mai mult timp acasă, crescând 
timpul petrecut la televizor și accesul la serviciile 
de streaming. Astfel, deloc surprinzător, au apărut 
campanii dedicate acestor ocazii de consum și au 
câștigat teren ambalajele multipack și family pack. 
În același timp, evoluția comerțului electronic în 
contextul pandemiei a determinat producătorii să 
gândească un nou ecosistem digital nu numai pen-
tru a crește vânzările, ci și pentru a intra în contact 
direct cu toți consumatorii cu scopul de a înțelege 
mai bine noile nevoi de consum. Și chiar dacă 
obiceiurile de cumpărare par să revină la „normal”, 
online-ul rămâne o zonă care nu poate fi ignorată. 

Gustări care devin ecologice: 
Sustenabilitatea și alimentația  
pe bază de plante

Deși reducerea impactului asupra mediului este 
o prioritate de top pentru consumatori și pentru 
companiile care produc snackuri, pandemia a mutat 
atenția asupra răspunsurilor corporatiste axate pe 
acțiuni sociale, indiferent că vorbim despre sprijinul 
acordat celor vulnerabili, pentru fermieri și comuni-
tățile locale sau despre acțiunile care au vizat anga-
jații, furnizorii și alți parteneri de afaceri. Inițiativele 
marilor companii producătoare de gustări includ 
însă dezvoltarea de ingrediente sustenabile, reduce-
rea deșeurilor provenite din ambalaje, combaterea 
schimbărilor climatice și, în general, obținerea unui 
impact pozitiv asupra planetei. Pe de altă parte, 
expansiunea produselor plant-based este una dintre 

cele mai importante tendințe actuale la nivelul 
industriei alimentare, trend bazat atât pe sănătate, 
cât și pe impactul asupra mediului și bunăstarea 
animalelor. În timp ce numărul de consumatori 
vegani și vegetarieni este mic la nivel mondial, 
numărul persoanelor care încearcă să își limiteze 
consumul de produse de origine animală este mult 
mai semnificativ, potrivit studiului „Voice of the 
Consumer” realizat de Euromonitor International.

Dezvoltarea categoriei, stimulată  
de inovație

Datele Euromonitor International spun că în inter-
valul 2022 - 2026, vânzările valorice de gustări sunt 
așteptate să înregistreze în general rate de creș-
tere mai mari decât în 2020 și 2021. Cea mai bună 
performanță la nivel de cerere este așteptată în 
cazul gustărilor sărate. La polul opus, dulciurile 
vor înregistra cea mai mică rată de creștere, fiind 
în continuare afectate de tendințele de consum 
adoptate la scară largă. Inovația va fi esențială 
pentru redresarea acestui segment. Printre acțiu-
nile potențiale în acest sens se numără implemen-
tarea ambalajelor durabile, beneficiile funcționale, 
atributele emoționale, cum ar fi nostalgia, și lan-
sarea de produse care targetează segmente clar 
definite de consumatori, cum ar fi gamerii.

Tipuri de consumatori

Un studiu realizat de YouGov în acest an arată că, la 
nivel global, mai mult de doi din cinci consumatori 
(45%) sunt „snackers”, adică mănâncă între mese. 
La nivel european, acest obicei a fost cel mai des 
întâlnit în rândul britanicilor. 58% dintre britanicii 
chestionați au declarat că mănâncă între mese 
și, dacă ar fi să facem un profil al acestora, datele 
YouGov spun că vorbim, în principal, despre femei 
și tineri cu venituri mici și medii. Cei mai mulți din-
tre consumatori aleg gustările între mese pentru 
a-și potoli foamea (53%), iar la polul opus sunt 
cei care consideră că snackurile le oferă energie 
(46%). Prin urmare, în timp ce unii consumatori 
preferă snackurile proteice, alții aleg sortimentele 
plant-based. În Marea Britanie, de exemplu, cei 
mai mulți au declarat să snackul lor preferat se 
limitează la batoanele de ciocolată. În Franța, lista 
este completată de biscuiți, ciocolată și prăjiturele. 
„Snackificarea” devine astfel un fenomen puter-
nic pe măsură ce tot mai mulți consumatori s-au 
îndepărtat de mesele fixe de peste zi și apelează la 
snackuri pentru a ține foamea sub control.




