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Avem companii românești de o valoare
extraordinară, însă unele sunt mai puțin
cunoscute, iar prin programul «Made in
Romania» – Liga BVB dorim să scoatem
în evidență aceste companii, potențiali
lideri regionali. În acest moment, avem
doar câteva companii lideri regionali, deși
România este a doua țară ca mărime din
Europa Centrală și de Est. Consider că toți
antreprenorii care au ajuns în semifinalele
«Made in Romania» în primele două ediții,
precum și cei care vor intra în această Ligă
dețin companii de o importanță ridicată
pentru creșterea economică a României
pe termen lung. Aceștia crează valoare
națională, angajează oameni, creează
bunăstare, pe scurt, contribuie la creșterea
economiei noastre.
Programul «Made in Romania» stimulează
dezvoltarea brandurilor românești. Prin
participarea în program, companiile
semifinaliste intră pe radarele potențialilor
parteneri de afaceri, ale consultanților,
dar și pe radarele finanțatorilor, iar unele
companii împreună cu unii finanțatori chiar
au făcut demersuri în această direcție.

«Made in Romania» înseamnă mult mai mult
decât networking și mentorat, reprezintă
un
ecosistem
al
antreprenoriatului
românesc. Succesul acestei noi ediții
poate fi remarcat atât prin numărul de
companii participante, cât și prin poveștile
extraordinare ale acestora. «Made in
Romania» rămâne vârful de lance al BVB
în ceea ce privește programele destinate
antreprenorilor și ne bucură intenția lor
de a utiliza mecanismele pieței de capital
pentru finanțarea dezvoltării afacerilor.
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Prin programul «Made in Romania» dorim
să creăm o comunitate complexă de
antreprenori, investitori, consultanți și,
bineînțeles, Bursa de Valori București.
În cadrul acesteia vom vedea companii
publice, cu antreprenori care sunt deschiși
să atragă investitori sau să utilizeze
surse cât mai diversificate de finanțare,
antreprenori care să aplice principii
sănătoase de administrare a afacerii,
să susțină dezvoltarea personală și
profesională a angajaților, pe scurt, să fie
companii pre-IPO.
Pe langă expunerea pe care programul
«Made
in
Romania»
o
conferă
antreprenorilor, finanțarea este pe locul
secund, pentru că orice antreprenor își
dorește să-și crească business-ul, iar
această evoluție este susținută și de
finanțare. Sunt mulți antreprenori cu
idei foarte bune și cu business-uri în
dezvoltare, fără a avea implementată o
standardizare similară cu cea a companiilor
listate la bursă. Prin «Made in Romania» ne
propunem să oferim suport companiilor în
implementarea acestor standarde cerute
de finanțatori, pentru a facilita procesul
atunci când vor să atragă o investiție, chiar
și din alte surse decât prin intermediul
bursei.

«Made in Romania» este proiectul nostru
numărul 1 în ceea ce privește inițiativele de
susținere a antreprenoriatului românesc,
astfel că toate inițiativele BVB pentru
antreprenori se desfășoară în jurul
programului «Made in Romania». Ne
propunem să îmbunătățim și să dezvoltăm
acest proiect pe termen lung, astfel încât
să avem o legătură cât mai strânsă cu toate
companiile care au intrat în această Ligă pe
parcursul celor două ediții și cele care vor
intra în anii următori.
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MAD E I N RO MAN IA
ÎN NUMERE

NOMINALIZĂRI PRIMITE

COMPANII SEMIFINALISTE

COMPANII FINALISTE

VOTURI PRIMITE DIN PARTEA PUBLICULUI
ÎN PERIOADA 19 MARTIE – 3 APRILIE

COMPANIE INTRĂ ÎN LIGA BVB
PRIN VOTUL PUBLICULUI
4

D E S P R E MAD E I N RO MAN IA

Made in Romania este un proiect unic al
Bursei de Valori București lansat în scopul
identificării și promovării celor mai bune
povești de creștere din România, viitoarele
motoare ale economiei românești și,
totodată, susținerea acestora pe parcursul
unui an în scopul de a duce afacerile la nivelul
următor de dezvoltare, prin îmbunătățirea
transparenței, vizibilității, reputației și, cel
mai important, câștigând capitalul necesar
pentru o creștere și dezvoltare ulterioară.
Proiectul a început în luna februarie a anului
2017. Ajuns la cea de-a doua ediție, Made
in Romania s-a bucurat de un real succes
adunând un total de peste 350 de companii
înscrise. Startul este reprezentat de perioada
de nominalizare, urmată de selectarea a 50
de companii semifinaliste, proces realizat de
12 experți din diverse ramuri ale economiei
care formează Comitetul de Nominalizare.
Dintre acestea, alți 12 experți care compun
Juriul Made in Romania selectează 14
companii finaliste cu cele mai frumoase
și de succes povești de creștere, iar a 15-a
companie este desemnată prin votul direct
al publicului.
Interesul companiilor a crescut de la o ediție
la alta, astfel că în a doua ediție au fost cu
20% mai multe companii înscrise. Acest
succes se datorează membrilor Comitetului
de Nominalizare, Juriului, partenerilor, dar
mai ales companiilor din Liga BVB intrate
in prima ediție a programului și care au fost
ambasadori ai Made in Romania.

Dintre cele 201 companii înregistrate
în cea de-a doua ediție, Comitetul de
Nominalizare împreună cu Bursa de Valori
București au ales cele 50 de companii
semifinaliste în urma unui proces dificil,
deoarece fiecare companie are o poveste
unică, chiar dacă unele activează în
același domeniu. În următoarea etapă a
proiectului, Juriului i-a revenit tot o sarcină
dificilă, cea de a selecta doar 14 companii
care să intre în Liga BVB. Cea mai populară
companie a putut fi susținută de voturile
proprilor angajați, colaboratori, clienți,
prieteni, dar și fani care au avut ocazia de
a-și vota compania favorită pe parcursul a
două săptămâni.
În aprilie 2018, cele 15 companii finaliste au
fost anunțate public și premiate în cadrul
Galei Made in Romania, eveniment care a
marcat o recunoaștere a acestor companii
și, totodată, începutul ”cantonamentului”.
În perioada mai - octombrie, Bursa de Valori
București împreună cu partenerii săi a
organizat o serie de seminarii și evenimente
dedicate companiilor semifinaliste. Cele
15 finaliste au intrat în Liga BVB - un
program special de mentorat oferit de
Bursa de Valori București și partenerii săi.
Aceste companii au beneficiat de întâlniri
individuale cu partenerii programului Made
in Romania și au primit consultanță privind
posibilitățile de dezvoltare a afacerilor.

Proiectul Made in Romania este oferit în mod gratuit companiilor, iar participarea este voluntară.
Made in Romania este o marcă comercială a Bursei de Valori București.
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CRO N O LOG IA P RO I EC TU LU I
MADE IN ROMANIA
EDIȚIA 2018

Perioada de depunere a
candidaturilor de către membrii
Comitetului de Nominalizare,
precum și de către antreprenori

19 martie

15 ianuarie –16 februarie

Anunțarea celor 50 de companii
semifinaliste, alese dintre aplicațiile
depuse, pe baza voturilor membrilor
Comitetului de Nominalizare

Votul publicului pentru
selectarea companiei
“Favorita publicului”

19 martie – 3 aprilie

De la o idee inovatoare la model
profitabil de afaceri
Iulia Malioukis
Senior Project Manager
Horváth & Partners
Management Consultants

7 iunie
Strategie și Inovație

Contabilitatea dincolo de cifre
Modalități de creștere a afacerii:
Un ghid practic în transaction services
Influența IT și a auditului intern
în strategia de afaceri

5 iulie
Audit și Contabilitate

Provocări fiscale în anul 2018
Aspecte practice de salarizare
și resurse umane

Care este valoarea reală a companiei mele,
cine o stabilește și cum o pot crește?

Mazars România

Ovidiu Dumitrescu
Director General Adjunct, Tradeville

21 august
Equity story

Cristian Logofătu
Cofondator și CFO, Bittnet
5 aprilie

Întâlnirea Juriului pentru
desemnarea finaliștilor

Gala Made in Romania:
anunțul oficial cu privire la
cele 15 companii care
au intrat în Liga BVB

25 aprilie

20 septembrie
Branding si
Identitatea de brand

Branding și Identitatea de brand
Dochița Zenoveiov,
Brand Innovator, Inoveo

SEMINARII

Care este rolul Bursei și cum poate aceasta
să ajute o companie în dezvoltare?
Adrian Tănase
CEO, Bursa de Valori București

24 mai
Rolul Bursei

Februarie 2019
Lansarea cărții
Made in Romania

Finanțarea creșterii companiei prin
Bursa de Valori București
Daniela Secară
Director General Adjunct,
BT Capital Partners
Punctele importante din procesul
unei listări sau emisiuni de obligațiuni
Alina Radu
Partner, Head of Banking and Finance,
NNDKP

FEBRUARIE 2019

MADE IN ROMANIA
A TREIA EDIȚIE
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M E M B R I I CO M ITE TU LU I
D E NOMINALIZARE

Vlad Andriescu

Dorin Boerescu

Lucian Anghel

Răzvan Butucaru

Redactor Șef
start-up.ro

Fondator & CEO
2Performant

Președinte
Bursa de Valori București

Partener
Mazars

Piotr Bialowas

Dan Călugăreanu

Ovidiu Dumitrescu

Marius Ghenea

Vicepreședinte
INC SA

Președinte
TechAngels Romania

Director General Adjunct
Tradeville

Partener
3TS Capital Partners

Iulian Cîrciumaru

Valerica Dragomir

Radu Hanga

Dan Isai

Fondator
V7 Capital

Director Executiv
ANIS

Senior Adviser
to the Board
Banca Transilvania

Fondator & CEO
Salad Box

Antonio Eram

Sergiu Neguţ

Cristian Logofătu

Alina Radu

Fondator & CEO
NETOPIA mobilPay

Angel Investor

Co-fondator & CFO
Bittnet Systems

Partner, Head of Banking
and Finance
NNDKP

Dan Rusu

Virgil Zahan

Adrian Tănase

Daniel Truică

Head of Research
Banca Transilvania

CEO
Goldring

Director General
Bursa de Valori București

Fondator & CEO
Vola.ro

Mihai Zânt

Dochița Zenovieov

Kurt Weber

Sergiu Voicu

EMEA Managing Partner

Brand Innovator
Inoveo

CEO
Horváth & Partners
Management Consultants

Jurnalist
Digi24

JustNow
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201 COMPANII NOMINALIZATE
VECHIMEA COMPANIILOR
DISTRIBUȚIA COMPANIILOR
ÎN
NOMINALIZATE
FUNCȚIE DE NUMĂRUL DE ANGAJAȚI

201 COMPANII AU FOST NOMINALIZATE
DISTRIBUȚIA
GEOGRAFICĂ
DISTRIBUȚIA
GEOGRAFICĂ
A COMPANIILOR
A COMPANIILOR

10%
Peste 150

Între 0-5

28%
19%

5

1

BOTOSANI

3

SATU-MARE

MARAMURES
8

IASI
CLUJ-NAPOCA
4
1
TIMIS

13

MURES

ARAD
1

22%

1

4

ALBA-IULIA

2

HUNEDOARA

5

SIBIU

2

VALCEA

10

DOLJ

1

1

O LT

21%

4

2

DISTRIBUȚIA COMPANIILOR ÎN
NUMĂRUL
DE ANGAJAȚI
FUNCȚIE DE VECHIMEA
COMPANIEI

VRANCEA

Între 0-3 ani

9

3

BUZAU

Peste 30 ani

1%

1

8

2

IALOMITA

BUCURESTI 89
1

5%
7%

ARGES
ILFOV

SLATINA

Între 21-50

COVASNA

BRASOV

PRAHOVA

1

BACAU

HARGHITA

3

Între 51-150

1

NEAMT

BIHOR

5

Între 6-20

TELEORMAN

CONSTANTA

Între 20-30 ani

Între 3-5 ani

32%

5

27%

28%

12

Între 5-10 ani

Între 10-20 ani
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D I STR I B UȚIA
CO M PAN I I LO RPE INDUSTRII
SEGMENTAREA
Î N F U N C ȚI E D E
I N D U STR I E

Transport

Turism

Telecom
Servicii financiare & de asigurări
Servicii
Sănătate
Retail

Oil&Gas

1%

2%

2%

Altele
1%
3%

1%

Auto

3%
7%

Construcții

2%

1%

5%

Cosmetice
Educație

2%

Restaurante
& fast foods

Pharma

1%

Agricultură

1%

2%

Energie

4%

1%
17%

IT&C

21%

2%

FMCG

Home & Deco

7%

Industrie

14

8%

Îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii

50 D E CO M PAN II
S E M I FI NALI STE

AAGES

Elsaco

Active Power Solutions

Enevo Group

Adservio

Farmec

Allview (Visual Fan)

Fintech OS

AMC Pixel Factory

Hofigal Export Import

Angst

iHunt Technology Import Export

Apiland

Kiwi Finance

Aqua Carpatica (Carpathian Springs)

LifeBox

Arobs Transilvania Software

Millenium Insurance Broker

Ascendis Consulting

Musette

Atelierele Pegas

Netopia

Automobile Bavaria

Paralela 45

Bebe Tei

Qualitance

Bilka Steel

Râureni

Calirom

Salad Box

Carbon Incubator

Secom

CargoPlanning

Simultan

Cărturești (Direct Client Service)

Sport Guru

Grupul City Grill

Te-Rox Prod

Clinicile Dr.Leahu (Implant Expert)

TotalSoft

Cramele Recaș

Tremend Software

Croco

Typing DNA

Duraziv

Vivre Deco

Elefant.ro

Zăganu (Fabrica de Bere Bună)

Elis Pavaje

Zitec

15

GA L A D E P R E M I E R E

Made in
ROMANIA
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AU ÎNCE PUT
ÎN R EG ISTR ĂRILE
PE NTRU
A 3 - A E D IȚ I E
MADE IN ROMANIA

Fii una dintre următoarele
15 povești de succes.
Intră în Liga BVB.
Pentru mai multe informații, vizitează :
www.bvbleague.ro
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MAD E I N RO MAN IA
E D IȚIA 2019

Anunțarea celei de-a treia ediții;
relansarea website-ului

Februarie - Martie 2019

Publicarea listei scurte a celor
50 de companii, din toate
aplicațiile primite, pe baza
voturilor Comitetului de
Nominalizare

Aprilie 2019

Întâlnirea membrilor juriului
pentru stabilirea finaliștilor

Mai 2019

Workshop-uri pentru cele 50 de
companii semifinaliste și întâlniri
individuale pentru cele
15 companii finaliste

Decembrie 2019
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Februarie 2019

Perioada de depunere a aplicațiilor
de către membrii
Comitetului de Nominalizare
precum și de către antreprenori

Martie 2019

Vot deschis publicului și
desemnarea companiei
“Favorita Publicului”

Aprilie 2019

Gala Made in Romania: anunțul
oficial cu privire la cele 15
companii care au intrat
în Liga BVB

Iunie - Septembrie 2019

Lansarea cărții Made in Romania
15 companii unice pentru
creșterea economiei românești –
Ediția a III-a

P OVE ȘTI LE U N I C E
ALE C ELO R 1 5 CO M PA N I I
C AR E AU I NTR AT
Î N LI GA BVB Î N AN U L

2018
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Dezvoltator de soluții IT bazate
pe tehnologii emergente
precum inteligența artificială,
IOT, machine learning sau
microservicii.

Cel mai mare producător român de
telefoane mobile, tablete și
alte gadgeturi.

Cel mai mare furnizor european de centuri de
siguranță, huse și scaune auto pentru copii.
Compania cu cea mai variată gamă de
produse apicole din România.

Al doilea cel mai vândut brand în întreaga
piaţă de apă minerală naturală.

Cel mai mare procesator de lapte
cu capital integral românesc.

Dezvoltator de produse și servicii digitale inovatoare
alături de mari companii din întreaga lume, folosind
tehnologii emergente - IOT, blockchain, machine
learning, AR și VR.

15 companii unice pentru
creșterea economiei românești

Cel mai mare magazin specializat cu
produse pentru femeile gravide și
pentru copii între 0 și 4 ani.

Liderul pieței de sisteme
pentru acoperișuri.
Unul dintre cele mai prestigioase
branduri de fashion din lume.

Lanț de librării-concept, dedicat unei noi
experiențe de cumpărare și promovare
de cărți și evenimente culturale.

Importator direct de telefoane
mobile și accesorii din China și
distribuitor de telefoane mobile
sub brand propriu.
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Cel mai mare producător român
de cosmetice.

Cel mai mare exportator de vin
îmbuteliat din România.

Cel mai mare lanț românesc de restaurante.
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A L LV I E W

www.allview.ro

Cifra de afaceri (mil. RON)
Profit net / Pierdere (mil. RON)

„Pasiunea pentru tehnologie a apărut încă dinainte de antreprenoriat pentru că
mereu mi-a plăcut să descopăr ce mecanisme se ascund în spatele aparatelor, cum
funcționează sistemele și cum pot fi ele optimizate. M-am gândit ce aș putea să aduc
eu nou, de aici, din Brașov, într-o lume a giganților IT, alături de echipa mea de români
inteligenți. Și m-am întrebat în ce măsură putem să creăm și să exportăm tehnologie
românească.”
Lucian Peticilă,

306

274

156.5

16.5

34.5

9.7

CEO & Fondator Allview

2015

2016

2017

Brașov

LOCAȚIE
ANUL ÎNFIINȚĂRII

2002

DIRECTOR GENERAL

Lucian Peticilă

FONDATOR

Lucian Peticilă

ACȚIONARIAT

NUMĂR ANGAJAȚI
ACTIVITATEA COMPANIEI

Lucian Peticilă 92%
Manuela Peticilă 5%
Stefania Cotuna 3%
100
Producător de smartphone-uri,
gadget-uri și alte produse electronice
și electrocasnice

nevoile clienților și pentru a ține ritmul într-unul dintre
cele mai competitive segmente de piață din industria high
tech. Allview a ajuns printre cele mai apreciate branduri
românești, cu o livrare totală de peste 4.000.000 de
telefoane, pe piața internă și externă. În prezent, produsele
Allview sunt comercializate cu succes în România, în țările
Europei Centrale și de Est, dar și pe piețe occidentale precum
Germania și Spania.

I D E N T I TAT E A C O M PA N I E I
La Allview credem în inovație și în puterea acesteia de a
schimba lumea. Avem specialiști dedicați proceselor de
cercetare și dezvoltare, care reușesc să implementeze
tehnologiile de ultimă oră în produse tot mai apropiate de
utilizator și de modul de gândire al acestuia.
Crearea de la zero a unui telefon inteligent este un proces

POVESTEA DE CREȘTERE
„Am fost tot timpul atras de tehnologie și de noutățile
din domeniu. Mi-a plăcut să caut și să descopăr ce este
în spate, cum funcționează toate mecanismele și cum
pot fi acestea îmbunătățite. De la pasiunea pentru
tehnologie până la antreprenoriat nu a fost pentru mine
decât un pas, pe care l-am făcut în 2002. Am pornit
aventura în domeniul electronicelor și electrocasnicelor,
animat de dorința de a crea pe termen lung produsele
și componentele necesare dezvoltării unei locuințe
inteligente și confortabile, în care totul să fie automatizat
și controlat. De fapt, de aici venea și numele de Allview. A
fost nevoie de mulți pași mărunți pentru a ajunge unde
suntem astăzi.”
Lucian Peticilă,
CEO & Fondator Allview
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Allview este unul dintre brandurile cu o dezvoltare rapidă
în România datorită transformării tehnologiei oferite
consumatorilor într-un mod de viață inteligent. Allview
este compania care a lansat primul smartphone sub brand
românesc.
La început, compania se ocupa de asamblarea de televizoare
si DVD playere, iar 2004, toate produsele (TV cu ecran plat,
DVD-uri, sisteme home cinema, GPS-uri, aspiratoare etc.) au
fost comercializate sub marca Allview. Patru ani mai târziu,
portofoliul Allview a trecut printr-o schimbare puternică,
prin introducerea pe piață a primelor telefoane dual sim.
Erau momentele de pionierat ale industriei de telefoane
inteligente și, totuși, Lucian Peticilă a avut curajul, în urma
unei analize detaliate a gradului de penetrare a telefoniei
mobile, de a intra în competiție cu numele mari existente
pe piața de telefonie.

îndelungat, având în vedere că într-un spațiu tot mai
îngust trebuie introduse multe funcționalități: cameră
video performantă, senzori, procesor, sistem de sunet
etc. Echipa Allview de cercetare și dezvoltare lucrează cot
la cot cu furnizorii pentru a găsi cele mai bune soluții și
centra realiza terminale cât mai atractive. Aceștia se află
în lista de furnizori calificați a celor mai mari producători
de tehnologie. Tocmai de aceea producția de componente
pentru telefoane este realizată în China. Apelăm la furnizorii
cu renume și cu cele mai bune calificative internaționale
iar calitatea tehnologiei și a componentelor furnizate este
atent evaluată.
Suntem pasionați de tehnologie și vom continua să extindem
portofoliul de produse, așa cum am făcut în anii precedenți,
cu dezvoltarea de gadget-uri. Parteneriatele realizate în
ultimii ani cu giganții din industria IT, precum Windows și
Google, ne dau încredere că suntem pe drumul cel bun.

„LA ALLVIEW CREDEM ÎN INOVAȚIE ȘI ÎN PUTEREA ACESTEIA DE
A SCHIMBA LUMEA. AVEM SPECIALIȘTI DEDICAȚI PROCESELOR DE
CERCETARE ȘI DEZVOLTARE, CARE REUȘESC SĂ IMPLEMENTEZE
TEHNOLOGIILE DE ULTIMĂ ORĂ ÎN PRODUSE TOT MAI APROPIATE DE
UTILIZATOR ȘI DE MODUL DE GÂNDIRE AL ACESTUIA.”

A urmat o cursă contracronometru cu testări și lansări de
produse noi, analize de piață și cercetare pentru a afla
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SECRETELE SUCCESULUI
„SĂ FACI BUSINESS ÎNSEAMNĂ
ȘI SĂ RIȘTI, SĂ GREȘEȘTI, SĂ
ÎNVEȚI DIN GREȘELI. FIECARE
PAS PE CARE L-AM FĂCUT
NE-A DUS CĂTRE UN NOU LOC,
ASTFEL CĂ NU ȘTIM CUM AR
FI FOST ALLVIEW, DACĂ NU
FĂCEAM ACEL PAS.”
Potrivit fondatorului companiei, Lucian Peticilă, nicio
afacere nu poate evolua fără pasiune și fără foarte multă
muncă. În business, nu există garanții, există prospecții și
proiecții, dar pentru orice nou pas trebuie să îți asumi un
risc și echipa Allview exact asta a făcut. Uneori, au avut
succes, alte ori a trebuit să refacă tot ce au construit, au
învățat permanent și au crescut, devenind mai buni.
„Nu există o rețetă prestabilită pentru un business de
succes. Există niște linii generale, niște reguli, unele scrise,
altele nescrise, despre cum să începi, cum să crești și să
te adaptezi pieții. Dar a face business înseamnă și să riști,
să greșești, să înveți din greșeli. Fiecare pas pe care l-am
făcut ne-a dus către un nou loc, astfel că nu știm cum ar fi
fost Allview, dacă nu făceam acel pas. Nu pot spune ce aș
face dacă aș lua-o de la capăt, dar pot spune ce îmi doresc
pentru viitor”, spune antreprenorul.
Compania a crescut cu încrederea că specialiștii români
pot crea și în România tehnologie performantă și modele
durabile de business.
„Am demonstrat că avem capacitatea să evoluăm și să ne
impunem pe o piață în mișcare. Vom continua să dezvoltăm
tehnologii inteligente și accesibile. Ne vom urma visul de a
dezvolta un robot inteligent, care să joace rolul asistentului
personal de nelipsit, prin care sistemul de smart home va
dobândi noi înțelesuri”, afirmă Lucian Peticilă

PLANURI DE VIITOR

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII UN BRAND MADE IN ROMANIA

Piața românească era în urmă cu 10 ani o piață atipică,
dar între timp, a evoluat și dispune acum de o deschidere
mult mai mare. Românii sunt atrași de noile experiențe
tehnologice și de produsele de top, iar Echipa Allview
urmărește trendurile de achiziție și încercă să anticipeze
dorințele clienților.

Antreprenorul Lucian Peticilă consideră că pentru a se
impune pe piață, un brand românesc trebuie să muncească
și să dovedească mai mult decât unul născut într-o țară cu
tradiție în inovație tehnologică.

„Piața românească a devenit asemănătoare celor externe.
Chiar dacă puterea de cumpărare este mai mică prin
comparație cu cea de pe piețele străine, sunt setate și
păstrate aceleași trenduri. Observăm o uniformizare a
pieței. Activăm într-un domeniu în care trebuie să urmărești
fiecare nou pas pe care îl face tehnologia și să inovezi
permanent pentru a rămâne în cursă”, spune fondatorul
Allview.

„Există destule povești de succes în România, iar majoritatea
acestora sunt construite pe consecvență și determinare.
Acestea sunt ingredientele de bază pentru a crește constant
și sustenabil și pentru a aduce plus valoare domeniului
în care activezi. Cu siguranță nu este ușor să fii un brand
«Made in Romania» , luptând cu branduri de notorietate
internațională, dar este o provocare pe care noi am acceptat-o
și căreia am ajuns să-i facem față cu succes”, spune el.

„Este o mândrie pentru noi, oriunde în lume unde
prezentăm produsele Allview, să ne declarăm originile.
În 2017, Allview a primit trofeul «European Android
Partners» de la Google, ca o recunoaștere a eforturilor
noastre de a face tehnologia mobilă accesibilă unui
număr cât mai mare de utilizatori. Doar 8 branduri
europene au primit până acum această distincție.
Deci, iată că un brand made in Romania se bucură de
recunoașterea celor mai mari jucători de pe piața de
tehnologie.”

Printre argumentele esențiale ale produselor Allview se
numără integrarea de soluții hardware/software menite
să ușureze interacțiunea utilizatorului cu tehnologia. Între
exemplele relevante din zona de hardware pot fi regăsite
folosirea procesoarelor cu inteligență artificială, integrarea
tehnologiei 3D Face ID. În zona de software, Allview
dezvoltă în permanență asistentul vocal interactiv AVI, care
va putea fi utilizat în viitor pe majoritatea device-urilor
din casă, mizând, totodată, pe calitatea produselor și pe
consolidarea legăturii cu utilizatorul final. Astfel, Allview
a lansat în această toamnă un nou concept de smart TVuri, care presupune o atenție sporită la nevoia și dorința
utilizatorului. Alte proiecte sunt legate de acele device-uri
inteligente pentru monitorizarea formei fizice și a stării
de sănătate a celui care le folosește, iar toate acestea, în
viitorul apropiat, vor interacționa vocal cu utilizatorul.
„Misiunea
noastră este să facilităm interacțiunea
utilizatorului cu tehnologia, ceea ce ne-am propus și în
cazul televizoarelor, unde posesori de telefoane Allview cu
AVI vor căuta vocal ceea ce doresc să vadă la televizor și vor
interacționa cu o interfață prietenoasă a programului TV și a
emisiunilor difuzate. Prin folosirea Chromecast-ului Google,
utilizatorul va putea reda pe televizorul ales, conținutul
comandat vocal pe telefon”, spune Lucian Peticilă.

„ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIC, NU TE POȚI MENȚINE PE PIAȚĂ FĂRĂ
INOVAȚIE. INOVAȚIA ESTE MOTORUL UNUI ASTFEL DE BUSINESS. NOI
PRODUCEM ȘI VINDEM NOI TEHNOLOGII ÎNCORPORATE ÎN DEVICE-URI
PERFORMANTE, OFERIND EXPERIENȚE ATRĂGĂTOARE.”

Ciprian Cucu, Retail Sales Manager Allview

U N S FAT P E NTR U ANTR E P R E N O R I I CAR E
VO R SĂ Î N CE APĂ O AFACE R E S I M I L AR Ă
„Să înceapă o astfel de afacere doar dacă sunt pasionați de acest domeniu. Este un business în care
trebuie să fii 100% implicat și, de cele mai multe ori, trebuie să cunoști toate detaliile afacerii. Îți trebuie
perseverență și determinare, nu este ușor, dar nici imposibil.”

Lucian Peticilă
CEO & Fondator
Allview
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„De-a lungul anilor am învățat că trebuie să fim consecvenți și să muncim zi de zi pentru
obiectivele noastre. Poate unul dintre cele mai importante lucruri din această călătorie
este faptul că nu am renunțat și am trecut peste orice obstacol care ne-a stat în cale.
Am învățat că dacă ești perseverent și muncești suficient de mult, îți vei atinge obiectivele,
indiferent care ar fi.”
Ovidiu Bodea,
CEO & Fondator ApiLand
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POVESTEA DE CREȘTERE
„Povestea noastră începe în anul 1995, iar primul
pas pe care l-am făcut în acest domeniu a însemnat
comercializarea de polen uscat câtorva magazine și
persoane fizice, ca apoi să ajungem să exportăm 21 tone
de polen uscat românesc pe piața americană. Încă de
la început ne-am propus să oferim produse de cea mai
înaltă calitate, lucru pe care considerăm că l-am reușit,
afacerea dezvoltându-se rapid de la un an la altul.”

Ovidiu Bodea,

CEO și Fondator ApiLand

În cei 16 ani de experiență în domeniul apicol, ApiLand a
reușit să crească de la 3 angajați la o echipă profesionistă
ce numără peste 35 de persoane, de la câteva produse
comercializate pe piață la o gamă variată ce numără peste
60 de produse diferite, devenind compania cu cea mai
variată gamă de produse apicole din România .
După ani de experienţă în domeniu, a sosit timpul ca
business-ul să se dezvolte mai departe, prin conturarea

30

14.4

10.8

10.2

37
Distribuitor de produse apicole
propriei viziuni asupra unui stil de viață sănătos. De aceea,
primul pas a fost să aducă un concept complet necunoscut
în acel moment în țară: Polenul crud. Ulterior, ApiLand a
demarat o altă acțiune de pionieriat, introducând pe piață
Lăptișorul de matcă pur. Strategia s-a axat pe dezvoltarea
unei game de produse apicole care să acopere cât mai
multe nevoi, astfel că ApiLand a introdus Păstura (pâinea
albinelor), urmată de includerea în ofertă a unui alt produs
apicol cu beneficii extraordinare - Propolisul purificat.
ApiLand a devenit și unic importator în România a mierii
Manuka MGO™ de la Manuka Health din Noua Zeelandă.
Treptat, compania a început să crească și să-și dezvolte
gama de produse, ajungând în acel punct în care poate
spune că are cea mai variată gamă de produse apicole din
România. Produsele apicole ApiLand sunt distribuite atât
prin magazinul online - www.apiland.ro, cât și în peste 500
de magazine naturiste partenere din toată țara.
De-a lungul anilor, obiectivul principal al echipei ApiLand a
fost să ofere consumatorilor doar produse apicole pure, exact
aşa cum se găsesc în stup. Astfel, echipa și-a concentrat
eforturile pentru a reuși să acopere cât mai multe nevoi ale
consumatorilor și, astfel, ApiLand a devenit compania cu cea
mai variată gamă de produse apicole din România.

orientarea spre client, atunci, grija față de calitate și
lucrurile, în general, ar fi mai bune. Din păcate, astfel de
lucruri sunt încă făcute în prea puține situații și vedem
business-uri care eșuează la început de drum”, spune Ovidiu
Bodea.

„Calitatea produselor pe care le oferim clienților
noștri i-a determinat să aibă încredere în noi și să
recomande mai departe produsele noastre. Pe parcursul
experienței noastre, am studiat și cercetat beneficiile
și complexitatea produselor apicole şi am contribuit la
dezvoltarea domeniului apicol prin acțiunile de informare
a apicultorilor și a clienților despre beneficiile produselor
noastre. Strategia noastă nu se axează doar pe vânzare,
ne concentrăm și pe educarea publicului și organizăm în
mod constant campanii de informare în mediul online și
nu numai.”
Părintele ApiLand consideră că în prezent, cele mai
multe business-uri se axează pe cantitate, nu pe calitate,
orientarea spre vânzări fiind principalul lor obiectiv.
Această strategie se dovedește eficientă numai pe termen
scurt, iar afacerile care au succes astăzi, au un customer
service ireproșabil.
„Comunicarea este esențială și vitală. Modul în care
interacționezi cu clientul, cât de repede îi răspunzi, modul
în care îi răspunzi, dacă reușești să construiești o relație
cu el, dacă ești capabil să îi prezinți o ofertă personalizată,
sau dacă reușești să îi transmiți ideea că produsul/serviciul
respectiv îi va satisface nevoia, face diferența între un
business de succes și unul care va eșua. Dacă focusul ar fi

Sloganul ApiLand “Apicole pentru sănătate” reflectă
întocmai filosofia companiei - promovarea unui stil de
viață sănătos. În acest sens, ApiLand s-a implicat activ şi
va continua să desfăşoare campanii de educare a populaţiei
privind adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi a unei
alimentaţii echilibrate.
„Prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi prin consumul
regulat de produse apicole naturale, credem că poţi trăi
mai sănătos, poţi fi mai energic şi îţi poţi îndeplini sarcinile
zilnice acasă, la serviciu sau la şcoală mult mai eficient.”
Unul din conceptele care inspiră zi de zi echipa ApiLand și
de care aceasta este mândră este HapiLand. Această idee
reprezintă comunitatea oamenilor care consumă produse
apicole și sunt mai fericiți în viața de zi cu zi:
„Produsele noastre apicole te pot ajuta să adopți un stil de
viață sănătos și o viață fără probleme, îți dau energie și
vitalitate, lucruri care ne-au inspirat să creăm HapiLand, un
loc al fericirii. În HapiLand toată lumea consumă produse
apicole și sunt mai fericiți, iar cei care nu știu despre asta
sunt invitați să se alăture inițiativei noastre. De aceea,
sloganul HapiLand-ului nostru este: Devino şi tu cu 76% mai
fericit decât restul lumii!”

„La ApiLand susținem o serie de principii, pe care le
promovăm în toate acțiunile noastre, de orice tip:
• Sănătatea ca stil de viață;
• Grija față de oameni și mediul înconjurător;
• Respectul față de consumatori și produsele apicole;
• Comunicarea din cadrul echipei este foarte importantă ascultăm, înțelegem și avem grijă de fiecare albinuță.”
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SECRETELE SUCCESULUI
„Comunicarea este un factor cheie al succesului. Trebuie
să vorbești despre tine, despre proiectele tale și să le spui
clienților despre produsele tale, noutăți și tot ce consideri
că este relevant pentru ei. Este important să te faci cunoscut
printr-o comunicare organică, constantă și directă. În acest
fel le vei permite clienților să dezbată și să interacționeze
cu tine și vei reuși să creezi o legătură cu ei.”
Potrivit fondatorului companiei, Ovidiu Bodea, primul pas
către o afacere de succes este să știi și să alegi foarte bine
nișa pe care vrei să te dezvolți. Este important să găsești
elementul care să facă diferența dintre tine și ceilalți.
Trebuie să vezi ce caută consumatorii și să analizezi
concurența. Ideal ar fi să nu intri pe o piață suprasaturată.

Un alt aspect al succesului ApiLand îl reprezintă adaptarea
la nevoile pieței. Echipa ApiLand a construit un profil
al clientului ideal și a adaptat produsele spre ceea ce își
dorește clientul. Membrii echipei au găsit o nevoie, aceea de
a opta pentru alternative naturale pentru a trata și preveni
boli, alternative care să îi ajute pe clienți să se bucure de o
viață mai sănătoasă, iar produsele ApiLand au acoperit-o.
Oamenii au căutat dintotdeauna soluții naturale pentru a
trata și ameliora boli, iar produsele apicole ApilLand sunt
exact ceea ce caută, produse apicole pure, aşa cum se
găsesc în stup, cu beneficii reale pentru sănătate.
Pentru a profita la maximum de potențialul mediului online,
strategia ApiLand s-a axat și pe promovarea în această
direcție. Echipa a pus la punct toate detaliile legate de
cele mai bune practici în e-commerce, a stabilit o strategie
cu obiective clare, iar rezultatele nu au încetat să apară.
ApiLand este foarte activă și pe rețelele de socializare, iar
unul dintre cele mai importante lucruri este că a reușit să
creeze o comunitate a oamenilor care iubesc și consumă
produse apicole. Mediul online a oferit ocazia pentru
ApiLand să ajungă mai ușor la clienți, respectiv și ei să
ajungă la companie, iar această comunicare directă a ajutat
ApiLand să dezvolte o relație strânsă și de durată cu clienții.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII UN BRAND MADE IN ROMANIA
„Apreciem că am fost nominalizați de Bursa de Valori
București și partenerii săi în programul «Made in Romania» și
că prin acest proiect se acordă atenție și companiilor mici din
piață, dar cu potențial și dorință de dezvoltare. Ne bucurăm
că facem parte din acest proiect și sperăm că povestea
noastră să îi inspire și pe alții”, spune antreprenorul Ovidiu
Bodea.
El consideră că piața din România este pregătită pentru
orice și, totodată, echipa a constatat că românii sunt deschiși
spre nou și prezintă curiozitate. Oamenii au înțeles că este
necesar să își orienteze atenția spre produsele naturale,
în special spre produsele apicole, iar acest lucru a ajutat
compania să se promoveze și să ajungă și către alți clienți.

„Să fii un brand «Made in Romania» este o responsabilitate
pe care ne-o asumăm și pe care vrem să o ducem mai
departe. Prin acțiunile noastre dorim să transmitem mesajul
că prin multă muncă și răbdare poți deveni un brand de
succes «Made in Romania» ”, afirmă antreprenorul.

„Comunicarea este esențială și vitală. Modul în care
interacționezi cu clientul, cât de repede îi răspunzi,
modul în care îi răspunzi, dacă reușești să construiești
o relație cu el, dacă ești capabil să îi prezinți o ofertă
personalizată, sau dacă reușești să îi transmiți ideea că
produsul/serviciul respectiv îi va satisface nevoia, face
diferența între un business de succes și altul, care va
eșua.”

PLANURI DE VIITOR
Echipa ApiLand are o mulțime de idei, planuri și strategii
de implementat, iar următoarea provocare este lansarea
unui one stop shop pentru produse apicole, în care clienții
să găsească o gamă completă de produse apicole, precum și
consultanță și informații despre apicole, de la informații de
încredere și verificate, personal care să le ofere consultanță,
până la produse de calitate.
Compania este prezentă pe piețele din România, Franța
și Ungaria, iar planurile de viitor presupun consolidarea
poziției pe piața națională și deschiderea mai multor puncte
de lucru, precum și extinderea proiectelor internaționale
unde ApiLand este deja prezentă și, totodată, intrarea pe cât
mai multe piețe internaționale, începând cu Marea Britanie
și Germania.
Un alt factor cheie de luat în considerare este comunicarea.
Trebuie să vorbești despre tine, despre proiectele tale și
să le spui clienților despre produsele tale, noutăți și tot ce
consideri tu că este relevant pentru ei. Este important să
te faci cunoscut printr-o comunicare organică, constantă și
directă. În acest fel le vei permite clienților să dezbată și să
interacționeze cu tine și vei reuși să creezi o legătură cu ei.
„Munca și efortul pe care l-am depus în toți acești ani s-au
concretizat în rezultate vizibile, care ne-au făcut să ne
simțim mândri. Toată lumea știe că succesul nu se întâmplă
peste noapte. Când am început proiectul am fost conștienți
de faptul că doar prin multă muncă reușești să obții ceea ce
îți dorești. De-a lungul anilor am învățat că trebuie să fim
consecvenți și să muncim zi de zi pentru obiectivele noastre.
Poate unul dintre cele mai importante lucruri din această
călătorie este faptul că nu am renunțat și am trecut peste
orice obstacol care ne-a stat în cale. Am învățat că dacă
ești perseverent și muncești suficient de mult, îți vei atinge
obiectivele, indiferent care ar fi”, spune antreprenorul.
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Un alt pas important în dezvoltarea companiei îl reprezintă
lansarea unor noi ambalaje, acest obiectiv reprezentând
dorința și nevoia de a evolua și de a îmbunătății imaginea.
Noul design ar urma să ofere produselor o înfățișare plină
de culoare, mai atractivă și modernă, care va ajuta brandul
și, mai ales, produsele, să iasă mai ușor în evidență pe raft.

„Analizând retrospectiv toată activitatea și deciziile luate
în decursul celor 16 ani de activitate, conștientizăm că
am fi putut face unele lucruri într-un alt fel. Încercăm să
învățăm din greșeli și să nu lăsăm deciziile neinspirate
din trecut să ne afecteze munca din prezent. Există
câteva lucruri pe care le-am face diferit, iar acestea
țin de temperarea cu privire la unele decizii legate de
investiții. După sute de decizii, idei puse în practică și
strategii amânate, am ajuns la concluzia că analiza pieței
înainte de orice este importantă pentru succesul oricărei
afaceri. Observarea mai atentă a condițiilor din piață near fi oferit o viziune mai clară a rezultatelor pe care urma
să le obținem.”

U N S FAT P E NTR U ANTR E P R E N O R I I CAR E
VO R SĂ Î N CE APĂ O AFACE R E S I M I L AR Ă
„Să nu pornească la drum fără o analiză atentă a trendurilor și a pieței, și apoi să aleagă o nișă cu suficientă
cerere. Să aibă o viziune, o misiune, obiective și să muncească fără încetare pentru realizarea lor.”

Ovidiu Bodea
CEO și Fondator
ApiLand
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Au fost două elemente care au condus la succesul brandului
şi anume, şansa de a descoperi izvorul din România care are
caracteristica principală zero nitraţi şi decizia conştientă de
a pune un buget uriaş pentru marketing.

233.9

„Apa minerală poate deveni un brand de țară al României, prin care să se promoveze
la nivel internațional, așa cum fiecare țară are propria tradiție în ceea ce privește
produsele sale emblematice.”
Jean Valvis,
Fondator & Director General AQUA Carpatica
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POVESTEA DE CREȘTERE
„Suntem o companie independentă și ne-am luat
angajamentul să oferim un produs de înaltă calitate
care îndeplinește toate cerințele unei ape ideale pentru
consum. Orice consumator bine informat merită să
descopere gustul purității provenit din izvoarele AQUA
Carpatica.”

Jean Valvis,

Fondator & Director General AQUA Carpatica

Construită de Jean Valvis, creatorul mărcilor Dorna și
LaDorna, societatea AQUA Carpatica a fost fondată în anul
2000, pe baza experienței echipei ce a stat în spatele
succesului apei minerale Dorna.
În ultimii ani, AQUA Carpatica și-a crescut exponențial
popularitatea și cota de piață, devenind în prezent unul
dintre numele importante de pe piața apelor minerale atât
din România, cât și din străinătate. Compania s-a extins în
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Producător și îmbuteliator

mai mult de zece pieţe, printre care Germania, SUA, Japonia
sau Dubai, iar în fiecare piaţă încearcă să se aşeze pe raftul
premium, la fel cum se întâmplă şi în România.
„Rezervele de apă minerală calitativ superioară în Europa
sunt aici, în Carpaţi. Dacă Scoţia este ţara whisky-ului, Franţa
se vinde cu Bordeaux, Grecia vinde feta şi măsline, România
are o putere foarte mare în ceea ce priveşte apele minerale
şi noi considerăm că România are un avantaj intangibil
în acest domeniu industrial”, adaugă antreprenorul Jean
Valvis.
Cu noul produs din gamă, AQUA Carpatica Kids, compania a
reușit să dezvolte o conexiune emoțională cu consumatorii,
au creat nu doar un atașament față de produs, ci și un
adevărat stil de viață pentru părinții care își doresc o apă
sigură pentru copiii lor.

I D E N T I TAT E A C O M PA N I E I
„ Apa minerală poate deveni un brand de ţară al României,
prin care să se promoveze la nivel internaţional, aşa
cum fiecare ţară are propria tradiţie în ceea ce priveşte
produsele sale emblematice.”
Geneza apei minerale AQUA Carpatica începe acum milioane
de ani și este rezultatul funcționării în timp geologic a unor
iscusite laboratoare subterane din adâncurile munților
vulcanici. Țara Dornelor este un ținut arhaic, sălbatic și
magic și acolo este locul de unde izvorăște AQUA Carpatica.
Tărâmul legendar al apelor minerale românești, dar și al
rezervațiilor naturale, cu o structură geologică deosebită și
o barieră de protecție naturală împotriva poluării, izvoarele
AQUA Carpatica au beneficii extraordinare pentru sănătate,
un gust pur și corespund tuturor cerințelor și standardelor
pentru o apă minerală naturală de înaltă calitate.

Ca strategie de markeing am folosit o resursă naturală şi
un marketing extrem de bine ţintit. Când ajungi pe o piaţă
în care nu există nimic branduit este foarte uşor să alegi
culoarea sticlei, eticheta, capacul. Fiind la început, atunci
când am intrat pe piaţă cu Dorna, orice mesaj puteam să-l
distribuim relativ uşor. La lansarea AQUA Carpatica piaţa era
deja formată. Acolo noţiunile de branding şi marketing erau
mult mai exigente şi, elementul diferenţiator era absolut
necesar. Am avut marea şansă să declarăm AQUA Carpatica
ca fiind cea mai pură apă minerală din lume, cu 0% nitraţi.
La opt ani de la înfiinţarea brandului nicio altă companie nu
a mai reuşit să pună pe masă o apă minerală cu zero nitraţi
în compoziţie”, mărturisește fondatorul Carpathian Springs,
Jean Valvis.
Inovația este o direcție de dezvoltare a brandului pe care
compania a pus mereu accent, iar aceasta s-a concretizat
recent în lansarea unui nou SKU, AQUA Carpatica Kids,
care completează gama de produse. A lansat pe piață o
sticluță specială pentru cei mici, într-un ambalaj ergonomic
de 250 ml, din cel mai potrivit izvor AQUA pentru copii,
Băjenaru. Inovația o reprezintă supapa de silicon cu care
este prevăzut dopul sticlei, această supapă determinând
curgerea controlată a lichidului. În plus, dopul nu permite
pătrunderea de niciun fel a corpurilor străine în recipient,
păstrând nealterată calitatea apei.

„Tehnologia pe care o folosim este de ultimă generație și
sigură pentru mediul înconjurător. Colaborăm în mod direct
cu autoritățile locale pentru a pune în aplicare un plan de
protecție a mediului, asigurându-ne că zona care înconjoară
izvoarele nu este influențată de niciun fel de activitate
industrială sau de poluare. Considerăm că natura trebuie
îngrijită și protejată, de aceea, noi ne-am luat angajamentul
să facem acest lucru”, spune Jean Valvis, Fondator și Director
General AQUA Carpatica.
Designul minimalist și ergonomic al ambalajului,
numeroasele beneficii pentru sănătate și gustul unic
transformă AQUA Carpatica într-o apă ideală pentru orice
consumator din întreaga lume. Nivelul scăzut de nitrați
și sodiu sunt de asemenea calități importante care o
diferențiază cu ușurință de celelalte branduri de apă
minerală naturală existente pe piață.
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Sticluța are un ambalaj colorat și personaje simpatice
pentru fetițe și băieței, care îi atrag pe cei mici și transformă
AQUA Carpatica Kids într-o alternativă sănătoasă pentru
hidratare. AQUA Carpatica Kids de 250 de ml, ergonomică și
ușoară, conține cantitatea optimă de lichide pentru a putea
fi utilizată cu ușurință și de copii cu vârste mai mici. Apa
este una oligominerală îmbuteliată din izvorul Băjenaru și
conține o cantitate foarte scăzută de sodiu (0,75mg/l) și cel
mai scăzut conținut de nitrați (0,80 mg/l).
„AQUA Carpatica a fost încă de la lansare partenerul părinților
pentru o informare corectă în ceea ce privește siguranța și
calitățile pe care trebuie să le îndeplinească o apă ideală
pentru consumul destinat copiilor. Lansarea produsului
AQUA Carpatica Kids și a platformei hidratarecorecta.ro cu
ajutorul căreia părinții pot afla cu exactitate cantitatea
optimă de lichide pe care ar trebui să o consume micuții
pentru hidratarea zilnică reprezintă răspunsul brandului la
nevoile și sugestiile părinților care au ales cu încredere apa
noastră”, mai spune antreprenorul Jean Valvis.

PLANURI DE VIITOR
Brandul AQUA Carpatica are o misiune și o viziune pe care
dorește să le replice și la nivel internațional. De aceea,
continuă, pe de-o parte, să se mențină competitivi pe piața
internă și, în același timp, să își îndrepte atenția și către
piețele externe.

„Ne-am construit un vis îndrăzneț, acela de a ne poziționa
ca deschizători de drumuri, orientându-ne către cucerirea
întregii lumi, nu doar a pieței locale, astfel devenind un
brand global. Media europeană a consumului de apă este
de 100-120 litri per capital. Ținând cont de acest reper
statistic, pe fondul unei creșteri anuale de 7% a pieței de
apă îmbuteliată, consumul ajungând doar la aproximativ 60
litri per capital, există un potențial mare de creștere și nu
putem vorbi încă de o piață saturată”, spune Jean Valvis.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII UN BRAND MADE IN ROMANIA

Brandul AQUA Carpatica este unul vizionar, iar gândirea la
scară macro a determinat depășirea granițelor și extinderea
pe piețele internaționale. Pe termen lung, se dorește ca
brandul AQUA Carpatica să ajungă pe primele locuri în topul
celor mai vândute branduri de apă din lume.

Nimeni nu știe despre Carpații României, ultima pădure
sălbatică și neprihănită a Europei. Nimeni nu știe că avem
5.000 de urși, că avem lincși, lupi – paznici naturali ai
acestei purități originare. Deci AQUA Carpatica are o misiune
suplimentară, aceea de a educa, de a informa care sunt
atuurile comparative unice pe care le are România. AQUA
Carpatica devine astfel un ambasador al țării prin brand
story-ul propriu care descrie proveniența din țara izvoarelor

„AQUA Carpatica este un brand destinat să ajungă printre
brandurile cele mai vândute şi apreciate din lume. Este
doar o chestiune de timp. Însă, nu vrem să facem acest
lucru prin preţ, ci prin calitate. Nu va fi un produs ieftin, ci
vândut în masă. Cum este Evian astăzi“, declară Jean Valvis,
fondatorul AQUA Carpatica.

„Suntem onorați că brandul AQUA Carpatica a fost premiat și
declarat finalist în cadrul Galei «Made in Romania». Să fim
una dintre cele 15 companii finaliste din cele 201 înscrise
înseamnă pentru noi o nouă validare a faptului că suntem
pe drumul cel bun și că toate eforturile noastre depuse de-a
lungul timpului sunt fructificate.”

de apă minerală într-un context de mediu înconjurător
neprihănit, într-o frumusețe de 100.000 de kilometri pătrați,
unde și plouă foarte mult, unde bioxidul de carbon este din
subsol dintr-o structură specifică geologic, pe care n-o
întâlnești nici în Ungaria, nici în Belgia, nici în Germania.
AQUA Carpatica este prezentă pe rafturile marilor magazine
din lume și promovează România ca țară unde se regăsesc
cele mai bune izvoare de ape minerale din lume.
„Putem susține că apele AQUA Carpatica sunt cele mai pure
din lume, avem la bază un buletin de analiză pe care scrie
”zero nitrați, foarte puțin sodiu, benefic pentru sănătate,
cu minerale, cele mai pure”, dar când spunem că este un
produs românesc, nimeni nu știe ce este România și ce
reprezintă România”, mai declară Jean Valvis.

„Pentru a avea un brand de ţară câştigător este nevoie
ca oamenii să creadă în el. Nu este suficientă o echipă
pentru a construi un brand de succes, dacă oamenii
nu cred în el. Peste zece ani România va fi ţara prin
excelenţă a apelor minerale mondiale. Avem debit,
avem o regiune protejată fizic, avem calitate.”
Produsele cu valoare adăugată, deja recunoscute ca brand în
țara de origine, pentru a penetra bine piețele internaționale
au nevoie de o poveste în spate. Pornind de la povestea
din țară se merge la valorile care sunt adoptate și creează
noțiunea de brand de țară. Ca brand, AQUA Carpatica devine
pionier în ceea ce privește brandul de țară și se luptă cu un
ansamblu ”empty”, cu un vid în spate.

Valentina Vesler, Director Comunicare AQUA Carpatica

U N S FAT P E NTR U ANTR E P R E N O R I I CAR E
VO R SĂ Î N CE APĂ O AFACE R E S I M I L AR Ă
„Le recomand să se pregătească pentru asta dacă își doresc un business pe cont propriu. Să capete
experiență, să înțeleagă cum merg lucrurile, să ceară sfaturi oricui e dispus să îi asculte și să i le ofere.
Startup-urile de acum au la îndemână mult mai multe resurse pentru a începe un business - de la
incubatoare de afaceri până la experiența companiilor care au deja ani buni în domeniu, la care se
adaugă asociațiile de profil.”

Jean Valvis
Fondator & Director General
AQUA Carpatica
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„Dedică-ţi timpul copilului tău, de restul ne ocupăm noi! Aceasta este misiunea pe care
am urmat-o încă de la deschidere şi, neabătându-ne de la această cale, am reuşit să
le aducem părinţilor, într-un concept unic de magazin, tot ceea ce au nevoie pentru
micuţii lor.”
Roxana Maftei,
Fondator Bebe Tei

București

LOCAȚIE
ANUL ÎNFIINȚĂRII
DIRECTOR GENERAL

Roxana Maftei 70%
Irina Ciubotaru 30%

ACȚIONARIAT
NUMĂR ANGAJAȚI
ACTIVITATEA COMPANIEI

360
Magazin specializat
cu articole pentru copii

POVESTEA DE CREȘTERE

în Parcul Circului, savurată împreună cu Irina Ciubotaru,
acționar a aceleiași companii.

„Activăm în zona de retail comercializând articole
pentru întreaga familie, dar suntem specializați pe piața
articolelor pentru copii și femei însărcinate. Am început
cu 6 oameni care făceau recepție, facturare și consiliere,
iar după nici 3 săptămâni de la deschidere magazinul
a înregistrat prima vânzare zilnică de peste 10.000 lei.
La scurt timp am ajuns la 25 de oameni și vânzări de
3.300.000 lei fara TVA/lună în vila mică din Lacul Tei nr.
62. Compania 100% românească, Bebe Tei, a încheiat
anul 2017 cu 350 de angajați la activ și afaceri de 33 de
milioane de euro.”

„ Fetița mea avea câteva luni și îi povesteam constant despre
cât de multe produse pentru bebeluși există. Descopeream
în fiecare zi game noi de produse, pe care le găseai pe ici
pe colo. Nu exista un magazin din care să îți cumperi toate
articolele de care ai nevoie pentru îngrijirea unui sugar.
Eu am preluat ideea Roxanei și am dezvoltat-o, adunând
sub același acoperiș produse pentru mămici și bebeluși,
astfel am facilitat experiența de cumpărare pentru aceste
articole.”, își amintește Irina Ciubotaru.

Irina Ciubotaru,
Director General Bebe Tei

Ideea de a deschide un punct de lucru destinat comercializării
articolelor de puericultură mică și produselor alimentare
pentru bebeluși a aparținut Roxanei Maftei, fondatoarea
Farmaciei Tei și a apărut în urmă cu 8 ani, la o ceașcă de cafea,
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Irina Ciubotaru
Roxana Maftei

FONDATOR
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„Ne definesc corectitudinea și consecvența. Deși uneori
există și riscul să pierzi, am respectat întotdeauna
aceste principii de bază.
Motto-ul nostru: “Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face!”
Bebe Tei, înfiinţat de Roxana Maftei, fondatoarea Farmaciei
Tei, oferă articole de puericultură, hrană pentru bebeluşi şi
copii, suplimente alimentare sau produse bio şi fără gluten.

Compania este iniţiatorul acestui concept de magazin
specializat pentru copii şi bebeluşi care susţine nevoia
părinţilor de a găsi în acelaşi loc toate produsele destinate
femeii aflate în perioada de sarcină şi copilului cu vârsta
cuprinsă între 0 şi 4 ani.

„ Din punctul nostru de vedere, piața în care activăm nu este
asemănătoare piețelor străine, puterea de cumpărare, dar și
obiceiurile de consum sunt diferite de la o regiune la alta a
lumii. Bebe Tei este un concept atipic, la intersecția dintre
zona farma, magazine specializate de puericultură, librării
și zona de retail și vânzări de produse bio și alimentație
specială” declară antreprenoarea Irina Ciubotaru, Director
General Bebe Tei.
După extinderea din august 2015, când Bebe Tei s-a extins în
cartierul Berceni din Sectorul 4 al capitalei, cifra de afaceri a
crescut de la an la an. A urmat o serie de investiții constante
de extindere. În 2017 s-a extins în centrul comercial Plaza
din Bucureşti, pe o suprafaţă de 1750 de metri pătraţi în
total, în locul unui retailer britanic de modă.
Portofoliul Farmaciei Tei conține peste 35.000 de produse,
iar magazinul Bebe Tei a ajuns să aibă peste 60.000 de
produse. Din numărul total de produse oferite de farmacie,
în jur de 35% sunt achiziționate din România.

„ În magazinele Bebe Tei cel mai bine se vând produsele de
îngrijire si produsele alimentare , iar în Farmacia Tei cea mai
mare căutare o au medicamentele (OTC-uri) şi suplimentele
alimentare, dar şi produsele bio, este un trend acum pentru
produse naturale“, spune fondatoarea Roxana Maftei.

La început, gama comercializată cuprindea produse
de îngrijire pentru copii (scutece, cosmetice și
dermatocosmetice), alimente pentru bebeluși, articole
de puericultura mare și mică, suplimente alimentare.
Au selectat produse și branduri de calitate pe care le-au
comercializat la preturi corecte. Au învațat și, mai departe,
au educat piața și clienții.
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SECRETELE SUCCESULUI
Creșterile constante ale reţelei de magazine Bebe Tei se
datorează atât reprezentării unei diversități de produse
care însumează peste 360 de furnizori cât și accesibilității
lor prin prezenţa în online şi prin raportul preţ/calitate.
„Succesul acestei afaceri a fost determinat de dorința
noastră de a aduce beneficii reale părinților noștri, de a-i
consilia și a le oferi cele mai bune sfaturi, de a le da lucrurile
de care au nevoie, o gamă variată de produse și nu în ultimul
rând de a le face cunoscute tendințele din domeniu”, spune
Irina Ciubotaru, acționar și manager Bebe Tei.
Compania s-a axat încă de la început pe comercializarea de
produse de calitate la prețuri corecte. De asemenea, a pus
accent și pe oameni bine pregătiți care să ofere consiliere
potrivită, personalizată.
„Din fiecare lucru experimentat am avut câte ceva de
învățat care ne-a purtat pașii către succes. Acum cred că ar
fi trebuit să deschidem mai multe puncte de lucru”, declară
Irina Ciubotaru.

PLANURI DE VIITOR
„Și în acest domeniu inovația este esențială. Piața este
într-o continuă schimbare, apar produse noi cu tehnologii
noi la care trebuie să ne adaptăm. Comportamentul
părinților se modifică în același ritm cu modificările
tehnologice, iar noi ținem pasul. Inovația este una dintre
resursele esențiale pentru un business de succes.”

Dacă până în 2014, Bebe Tei a funcţionat în două spaţii
apropiate în Bd. Lacul Tei, în ultimii trei ani succesul
companiei a venit din extinderea exclusivă în zonele cu
trafic, în centrele comerciale. Prima astfel de ieşire a fost
cea din zona Berceni, în Centrul Comercial Sun Plaza.
În 2018, compania a deschis prima unitate în afara capitalei,
marcând astfel prima investiție făcută de lanț în centrul
comercial Vivo din Constanța (fostul Maritimo Shopping
Center). Investiţia totală se ridică la circa 5 milioane de
euro, doar stocurile pentru cele două magazine (Bebe Tei și
Farmacia Tei) au fost de 4 milioane de euro în total.
„Este primul pas pe care l-am făcut în afara Bucureştiului.
Bebe Tei se întinde pe o suprafaţă de 1.700 de metri pătraţi
în care am păstrat acelaşi concept pe care îl avem în centrul
comercial Plaza. Contează mult autostrada BucureştiConstanţa, puterea de cumpărăre a locuitorilor şi cele trei
luni de vară când creşte vadul comercial, am luat în calcul
toate aceste aspecte. Avem mai multe propuneri şi pentru
deschideri în alte oraşe, le analizăm. În viitorul apropiat ne
dorim deschideri noi în București, Iași și Brașov”, declară
Roxana Maftei, fondator Bebe Tei.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII UN BRAND MADE IN ROMANIA
„Acestei piețe îi lipsește total predictibilitatea, este dificil
să previzionezi pe termen mediu și lung. Nu este ușor, dar
este motivant. Trebuie să fim tot timpul atenți, în alertă,
să fim competitivi, să venim cu idei noi, deoarece apar în
permanență business-uri cu influențe de pe piețele externe
și care se inspiră din modelul nostru. De asemenea, să nu
uităm că piața muncii din România, în contextul economic
actual, este sensibilă și dificilă”, declară Irina Ciubotaru.
Piața articolelor pentru copii a evoluat mult în ultimii ani și
a înregistrat creșteri semnificative deși natalitatea nu arată

prea bine. Piața s-a educat, părinții sunt mai bine informați
și din ce în ce mai pretențiosi în ceea ce privește produsele
pentru copiii lor. Acesta este un lucru firesc deoarece pentru
propriul copilul se dorește tot ce este bun și sigur.
„Să fim în programul «Made in Romania» este o recunoaștere
a muncii noastre depuse în toți acești ani și a eforturilor
de a ne asuma din responsabilitățile părinților pentru ca ei
să petreacă mai mult timp cu micuții. De aici și motto-ul:
Dedică-ţi timpul copilului tău, de restul ne ocupăm noi!”,
Roxana Maftei, Fondator Bebe Tei.

Notorietatea Bebe Tei este mare în zona capitalei. Pe
termen mediu și lung, compania își propune să ajungă
reprezentativă pe segmentul acestui concept de magazin
specializat pentru copii pe care l-a inițiat.
„Ne dorim să fim cunoscuți la nivel național. Analizăm
și oportunitatea dezvoltării unor produse sub brandul
propriu”, mai adaugă Irina Ciubotaru.

U N S FAT P E NTR U ANTR E P R E N O R I I CAR E
VO R SĂ Î N CE APĂ O AFACE R E S I M I L AR Ă
„Să nu uite niciodată de unde pleacă, să nu facă rabat de la principiile care îi lansează, să facă parteneriate
și să ofere suport companiilor tinere și foarte tinere, să ofere o șansă și brandurilor românești.”

Irina Ciubotaru
Director General
Bebe Tei
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„Am început în 2007 cu elan, cu dorința de a realiza lucruri într-un domeniu care îmi
plăcea foarte mult. Am mers an de an cu o strategie bine pusă la punct, cu analize
privind piața și necesitatea clienților și am reușit să venim mereu în întâmpinarea
schimbărilor, pentru a menține pasul cu ritmul rapid al pieței. Am pornit cu un model
de țiglă metalică și am înțeles că pentru a obține mai mult trebuie să oferim mai mult.”
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Horațiu Țepeș,
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POVESTEA DE CREȘTERE
„La acel moment, piața nu era dezvoltată, produsul țiglă
metalică avea o cotă de piață mică din totalul pieței
de acoperișuri, investițiile în producția de învelitori
metalice erau minime. Era o piață ce trebuia formată
și vedeam acest potențial. Am învățat foarte multe
despre piață, atât din România, cât și din regiuni precum
Polonia, Slovacia sau Scandinavia. Eram captivat de acest
domeniu, de oportunitățile pe care le vedeam, știam ce
trebuie făcut și am pornit la drum.”
Horațiu Țepeș,
CEO & Fondator Bilka

Horațiu Țepeș a făcut primii pași în piața de acoperișuri în
anul 2004, când s-a angajat ca reprezentant tehnic în cadrul
unei firme din domeniu. Fiind captivat de activitate, s-a
implicat, lucrurile au evoluat rapid și a învățat foarte multe
despre acoperișuri. La scurt timp, compania respectivă a decis
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vânzarea, urmând să fie preluată de o altă firmă ale cărei
politică și viziune nu rezonau cu el. În aceste condiții,
Horațiu Țepeș s-a reorientat și a luat decizia de a intra în
antreprenoriat și, în anul 2007 a fondat compania Bilka,
care în câțiva ani urma să devină liderul pieței românești.
Așadar, Bilka a luat naștere într-o perioadă în care piața
de țiglă metalică era pe un trend ascendent. În primul an,
compania a înregistrat vânzări de aproximativ 500.000 de
euro, iar în 2008, când a început producția de țiglă metalică,
cifra de afaceri a fost de zece ori mai mare. Perioada crizei
din anul 2009 a fost un test pentru companie, dar chiar dacă
au fost și momente dificile, echipa formată de Horațiu Țepeș
a reușit să pună bazele unei strategii de viitor, care să ducă
la creșteri continue. Echipa a înțeles că trebuie investiții în
diversificarea gamei de produse și servicii, astfel încât Bilka
să ofere clienților pachetul complet pentru un sistem de
acoperiș. Era important să vină cu o nouă abordare în piață,
să concretizeze oportunitățile pe care fondatorul companiei
le-a văzut încă de la început. Astfel, compania a introdus
noi modele de țiglă metalică și a diversificat gama de culori

„Principala piață unde sunt comercializate produsele Bilka
este România, unde am atins o cotă de piață de 30% anul
trecut, menținându-ne poziția de lider. Până de curând neam concentrat cele mai multe resurse pentru consolidarea
și creșterea pieței naționale, însă ușor ușor atenția va fi
îndreptată spre piețele străine. Produsele noastre sunt deja
comercializate în țări, precum Ungaria, Bulgaria, Republica
Moldova, Ucraina, Polonia, iar exportul a crescut treptat în
cifra de afaceri a companiei, reprezentând 10% din aceasta,
însă urmărim extinderea pe piețele externe și cred că avem
toate premisele pentru a reuși. Avem produse și servicii care
ajută partenerii din țările vecine să fie competitivi, dar și
know how-ul necesar pentru acestea”, afirmă Horațiu Țepeș.

și finisaje, astfel că dinamica cifrei de afaceri și, totodată,
cea a cotei de piață a fost constantă an de an. În anul 2012,
Bilka a ajuns lider de piață și se menține pe această poziție
până în ziua de astăzi.
Dacă în anul 2012, Bilka avea o cotă de 16% din piața
învelitorilor metalice, cinci ani mai târziu aceasta a ajuns la
aproximativ 30%. Creșterea continuă a fost determinată de
investiții constante și, în același timp, a atras noi investiții
în mărirea spațiului de producție, depozitare și logistică,
precum și în noi angajați, numărul lor crescând an de an, de
la 2 câți erau în 2007, până la 400 în prezent.
Investițiile realizate în cei 11 ani de activitate ai Bilka
însumează peste 40 milioane de euro și vor continua în anii
următori. În ceea ce privește cifra de afaceri, compania a
încheiat 2017 cu o cifră de afaceri de 394 milioane lei (86
milioane euro), în creștere cu 45% față de 2016, iar pentru
2018, compania estimează un avans al afacerilor de 30% față
de anul anterior.

„ Am început în 2007 cu elan, cu dorința de a realiza
lucruri într-un domeniu care îmi plăcea foarte mult.
Am mers an de an cu o strategie bine pusă la punct, cu
analize privind piața și necesitatea clienților și am reușit
să venim mereu în întâmpinarea schimbărilor, pentru a
menține pasul cu ritmul rapid al pieței.”
Misiunea Bilka este de a oferi clienților produse de calitate,
pentru un acoperiș de durată, dar în același timp și de a
educa piața spre alegerea unor produse potrivite nevoilor
actuale. Încă de la înființare, fondatorul companiei a schițat
valorile după care întreaga echipă s-a ghidat în parcursul
Bilka, plecând la drum cu gândul că împreună cu echipa sa
va realiza ceva măreț. Chiar dacă lucrurile s-au întâmplat
rapid pentru Bilka, iar evoluția a adus schimbări de la an la
an, echilibrul și adaptabilitatea au fost coordonatele după
care Horațiu Țepeș s-a ghidat în activitate.
„Orice acțiune am întreprins la Bilka, pentru noi a fost
important să ne păstrăm integritatea, valoare pe care
punem accent mereu. Calitatea este o altă caracteristică
pentru compania noastră, și aici mă refer la produsele pe
care le oferim, serviciile, dar și angajamentul echipei”,
spune antreprenorul.

SECRETELE SUCCESULUI
Bilka a pornit cu un model de țiglă metalică, dar fondatorul
a înțeles rapid că pentru a obține mai mult, compania
trebuie să ofere mai mult. Acum, compania are în portofoliu
sistemul complet de acoperiș, cu șapte modele de învelitori,
accesorii de acoperiș și sistem pluvial. Investițiile strategice
sunt motorul propulsării business-ului Bilka, alături de
muncă multă, viziune și implicare. Pentru echipa Bilka a
fost important să identifice nevoile pieței, înainte ca piața,
consumatorii să le simtă, astfel că membrii echipei au depus
toate diligențele pentru acoperirea acestor nevoi, astfel că,
astăzi, ei văd rezultatele muncii lor prin faptul că acoperișul
Bilka este cel mai vândut acoperiș din România.
Piața de acoperișuri a crescut anual cu 5 – 10 procente și a
ajuns în 2017 să atingă pragul de 38 milioane de metri pătrați,
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cel mai ridicat nivel existent în România, din care compania
estimează că 70% reprezintă ponderea acoperișurilor
metalice. Această creștere vine pe de-o parte din creșterea
consumului, a nevoii de noi locuințe sau renovări, dar și
din investițiile care s-au realizat în acest sector, în ultimii
ani. Există premise de creștere pentru această piață, pentru
următorii 10 ani și acest lucru se datorează pe de-o parte
nevoii creșterii fondului de locuințe din România, dar și
nevoilor de noi construcții identificate la nivel industrial și
agricol.

„Pentru orice poveste de succes trebuie să existe un mix
de elemente care să conducă spre aceasta. Succesul Bilka
este rezultatul unei dezvoltării constante și uniforme
pe toate nivelurile de business. Investițiile realizate de
companie au urmărit obținerea unei creșteri sănătoase,
susținute, pe toate nivelurile: producție, vânzări,
performanță, resurse umane sau export.”

Această creștere se reflectă şi în cota de piaţă pe care ţigla
metalică o câştigă, luând şi din cota celorlalte tipuri de
învelitori pentru acoperiş. Acest aspect a rămas o provocare
importantă pentru companie, lucrând în continuare pentru
educarea și dezvoltarea pieței.
În România, piața acoperișurilor metalice reprezintă 70%
din piața totală de acoperișuri. Un astfel de procentaj mai
întâlnim și în Polonia, însă pe langă această caracteristică
de analiză a pieței, important este și consumul de oțel
prevopsit, materia primă din care sunt produse învelitorile
metalice. Pentru anul 2017, consumul de oțel prevopsit din
România a fost de peste 320.000 de tone, în timp ce în
Polonia, liderul pentru consum de oțel prevopsit din Europa,
piața depășește 900.000 de tone. Calculând la numărul de
locuitori, observăm că piața locală are potențial să ajungă
în următorii ani undeva la 400.000-500.000 de tone de
oțel prevopsit. Însă, România are toate premisele pentru
a atinge acest consum, în anii următori, iar planurile Bilka
sunt îndreptate spre acest potențial, pentru dezvoltarea
pieței în această direcție.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII UN BRAND MADE IN ROMANIA
„Nu cred că este nici ușor, nici greu. Cred că ceea ce
contează este să înțelegi importanța creării și consolidării
unui brand. La Bilka importanța acordată brandului este
egală cu importanța acordată celorlalte componente
ale businessului: produsele și serviciile, investițiile în
dezvoltare, managementul și resursa umană. Bilka este un
brand relativ nou, dar care a reușit în doar câțiva ani să se
impună pe piața din România, să devină lider de piață și să
fie ales în detrimentul brandurilor cu o notorietate mare la
nivel internațional și cu o istorie de zeci de ani. În prezent,
1 din 4 acoperișuri achiziționate în România este marca
Bilka”, spune antreprenorul.

„Programul «Made in Romania» are un scop bine definit
cu care noi rezonăm: identificarea viitoarelor motoare ale

economiei românești și asistarea acestora pe parcursul unui
an pentru a le sprijini în dezvoltarea afacerilor. Suntem
printre companiile care contribuie la dezvoltarea economiei
românești într-o manieră sustenabilă și sănătoasă, iar
formarea unui grup de 15 companii românești de top,
cu potențial uriaș de dezvoltare, pentru a fi ghidate în
parcursul lor, reprezintă un prim pas spre atingerea acestui
obiectiv. Este important să existe astfel de programe
pentru companii, unde consultanți din diferite domenii
pot transmite din expertiza lor, sprijinind dezvoltarea
unei strategii de business și implementarea acesteia. Ne
dezvoltăm într-o societate în continuă mișcare și evoluție,
iar schimbul de informații și experiențe care are loc în
cadrul acestui program poate avea o influență pozitivă la
nivelul companiilor participante.”

Pentru anii următori, obiectivul companiei va fi piața de
panouri termoizolante, să reușească să se impună și pe
această piață, să contribuie la dezvoltarea și consolidarea
acesteia și să atingă performanțele din piața de acoperișuri.

Dezvoltarea pieței a atras după sine dezvoltarea sectorului
de produse premium. Studiile oficiale din diferite domenii
arată că în ultimii doi ani, românii s-au orientat mai mult
către produsele superioare din punct de vedere preț, ceea ce
a determinat o creștere a consumului de produse premium.
Acest aspect a fost constatat în cazul bunurilor de folosință
curentă, dar și în cazul produselor de folosință îndelungată,
cum este cazul acoperișurilor. În 2018, Bilka a vândut cu 25%
mai multe produse premium, față de aceeași perioadă a
anului precedent. Această dinamică a vânzărilor de produse
premium vine în principal din creșterea acestor produse în
portofoliul Bilka.
„Am identificat această nevoie în piață în urmă cu doi ani,
când am întâlnit clienți care doreau produse cu grosimi
superioare și finisaje speciale și nu aveau de unde să
cumpere. În piața de acoperișuri nu era dezvoltat acest
segment. În 2014 am adus în portofoliul nostru un finisaj
special, cu specificații tehnice superioare celor existente la
acel moment în piață. De atunci, cererea a crescut constant și
anul trecut am introdus un nou finisaj, finisajul GrandeMat,
produs marca BILKA, pe care în prezent îl comercializăm în
8 nuanțe. Ne bucurăm să vedem un interes tot mai mare
pentru produsele de top și vom continua să susținem
această tendință”, spune fondatorul Bilka.

PLANURI DE VIITOR

„Prin ultimul proiect de investiții demarat, ne propunem
să realizăm ceea ce am realizat și în piața de acoperișuri,
să aducem o nouă abordare, noi produse și servicii care
să ducă la creșterea și dezvoltarea pieței de panouri și
table cutate și implicit la creșterea consumului de oțel
prevopsit. În următorii 5 ani, după implementarea planului
investițional demarat anul trecut, care se ridică la 20
milioane euro, compania poate depăși pragul de 100.000
tone de oțel prevopsit, un alt indicator al performanței în
acest domeniu”, spune Horațiu Țepeș.
În următorii doi ani, focusul este pe planul investițional
demarat anul trecut, pe proiectul de dezvoltare a diviziei
de industrial. Bilka continuă planul de investiții demarat
în 2017, odată cu achiziționarea platformei Hidromecanica
2 Brașov, care se ridică la 20 milioane euro. Procedurile
de renovare a platformei au început și, în paralel, au
fost demarate procedurile pentru achiziția de utilaje de
producție necesare, realizarea stocurilor de materie primă
și creșterea echipei care va gestiona această divizie.
Și în 2018 exportul a reprezentat o directivă strategică
pentru companie. În acest sens, compania a continuat să-și
dezvolte prezența în țări precum Ucraina, Ungaria, Serbia,
Bulgaria, Germania, Austria, Polonia, Slovacia, Azerbaijan

„Nu cred că aș schimba ceva din parcursul Bilka de
până acum. Fiecare experiență a fost o cărămidă în
clădirea companiei de acum, fiecare dificultate a fost o
oportunitate de a lua decizia potrivită pentru viitorul
companiei.”

U N S FAT P E NTR U ANTR E P R E N O R I I CAR E
VO R SĂ Î N CE APĂ O AFACE R E S I M I L AR Ă
„Să fie implicați în activitate și permanent informați, să fie pregătiți să lucreze 24/7. Le-aș transmite
de asemenea, să pornească la drum cu încredere, să-și analizeze pașii pentru a fi în concordanță cu
fluctuațiile pieței și să aibă mereu o strategie de urmat, astfel încât să nu se dezvolte haotic. Cum
spune și un citat celebru ”nu poți învinge dacă nu încerci, cei care ajung în față, sunt cei care caută
circumstanțele pe care le doresc, și dacă nu le pot găsi, și le pot construi singuri.”

Horațiu Țepeș
CEO & Fondator
Bilka

În anii anteriori, unul dintre obiectivele Bilka pentru piața
de acoperișuri a fost să crească piaţa odată cu compania.
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I D E N T I TAT E A C O M PA N I E I
Cifra de afaceri (mil. RON)
Profit net / Pierdere (mil. RON)
„La Cărturești creăm spații fermecătoare pentru o continuă explorare culturală.
Redefinim ideea de librărie și suntem mereu în transformare: un loc care ține pasul cu
cititorul contemporan.”
Nicoleta Lucia Iordan,

Co-Fondator Cărturești

87.1
70.8

București

LOCAȚIE

2000

ANUL ÎNFIINȚĂRII

Iordan Lucia Nicoleta, Radu Șerban Constantin

FONDATOR

1.1

2.9

3.5

Radu Șerban Constantin

DIRECTOR GENERAL

ACȚIONARIAT

NUMĂR ANGAJAȚI
ACTIVITATEA COMPANIEI

POVESTEA DE CREȘTERE
„La Cărturești propunem mixuri pentru stiluri de viață,
aducem împreună produse din domenii diverse pentru
a crea experiențe noi și fermecătoare, alegem cu grijă
lucrurile, evenimentele și poveștile pe care le propunem
cititorilor noștri. Diversitatea ofertei și a echipei noastre
ne-a ajutat să ajungem aici. Pe măsură ce am crescut, am
avut grijă să avem mereu proiecte noi, să diversificăm
propunerile și să nu rămânem blocați într-un șablon.”
Iordan Lucia Nicoleta,

Co-Fondator Cărturești

Cărturești a pornit din dorința de a crea o altfel de librărie
pentru un altfel de oraș. În anul 2000, 2 tineri, Nicoleta și
Șerban, hotărâți să creeze o comunitate de idei în jurul
cărților, deschid prima librărie Cărturești pe o străduță
din centrul Bucureștiului. Capitala ducea lipsă de locuri
frumoase și primitoare în care să citești, să povestești cu
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Iordan Lucia Nicoleta 45%
Radu Șerban Constantin 45%
Ceainaria Connoisseur 5%
Luce Design SRL 5%
500
Comerț cu amănuntul al cărților
în magazine specializate

2015

2016

2017

„Suntem o instituție culturală independentă aflată în slujba
comunității, o cameră de zi a orașului. Cărturești este un
reper social. Îmbunătățim constant relația cu publicul
nostru. Suntem aici pentru a oferi o experiență peste
așteptări – și ceva în plus”, declară Nicoleta Iordan, cofondator Cărturești.
Cărturești activează pe piața românească de retail de carte,
muzică și film, respectiv mici obiecte de design, lifestyle
(inclusiv design românesc), piață care este, evident, cea
mai importantă pentru ei, atât în varianta online, cât și
în cea brick-and-mortar. Se gândesc însă și la extinderea
Cărturești în afara țării, începând cu deschiderea unei
librării la Chișinău în 2019.
Apariția e-commerce-ului a avut un impact important în
piață: a schimbat comportamentul de consum și așteptările
publicului, obligând compania să dezvolte propriul magazin
online, dar și să fie mai atentă la principalele motive pentru
care oamenii intră în librărie, adică atmosfera, apartenența
la o comunitate de cititori și serviciile oferite (sfaturi de
lectură, împachetare gratuită, evenimente create special
pentru ei sau un program de fidelitate tot mai popular, cum
este Buletinul de Cărturești)x.

„LA CĂRTUREȘTI CREDEM CĂ CITITUL NE FACE MAI BUNI, CĂ LUCRURILE
BUNE MERITĂ ÎMPĂRTĂȘITE, CĂ O LIBRĂRIE POATE SĂ TRANSFORME O
ÎNTREAGĂ COMUNITATE ȘI CĂ DIVERSITATEA ESTE
INGREDIENTUL SECRET PENTRU REUȘITĂ.”

prietenii, să simți că ești parte dintr-o comunitate mai mare
de oameni pentru care cărțile, arta, ceaiul și grija pentru
oraș sunt un stil de viață. O categorie importantă de cititori
avea nevoie de un spațiu în care să își găsească și să își
dezvolte pasiunile, iar ei au creat acel spațiu. Fiecare librărie
Cărturești s-a construit în jurul celor care aveau nevoie de
ea și a crescut anticipând sau răspunzând dorințelor acestui
public.
În 18 ani de la deschiderea primei librării, Cărturești a ajuns
la 25 de librării, 500 de angajați, lider pe piață de retail de
carte și la o cifră de afaceri de aproape 30 milioane de euro
la finalul lui 2018. În ultimii 5 ani vânzările au crescut cu
procente între 15% și 20% în fiecare an.
Cărturești înseamnă acces la cele mai bune cărți, muzici
și filme, alături de o selecție subiectivă, dar relevantă, de
obiecte complementare, care ne fac viața mai frumoasă.

49

CĂRTUREȘTI

www.carturesti.ro

SECRETELE SUCCESULUI

PLANURI DE VIITTOR

Succesul Cărturești poate părea surprinzător pentru o piață
de carte mică precum cea din România, dar el se explică
tocmai prin decizia de a depăși limitele pieței, propunând
încă de la început mai mult decât cărți.

Antreprenorii își propun să acopere, prin noi deschideri, cât
mai multe orașe din România care au nevoie de un spațiu
precum Cărturești în paralel cu adaptarea sau reinventarea
continuă a modelelor curente la o societate în continuă
schimbare.

Au deschis librării în mall-uri, în clădiri istorice, în spații
legate de importante instituții culturale și au creat librării
tematice, testând de fiecare dată limitele ideii de librărie:
Cărturești pop-up store la ICR New York, Cărturești la
Institutul Francez din București, la Muzeul Tăranului Român,
Cărturești & Friends, Cărturești Modul la Facultatea de
Arhitectura, etc.
„Fără să fie o strategie conștientă poate, inovarea a facut
parte din felul nostru de a te uita la lucruri încă de la
început. Cum putem face lucrurile mai bine, mai frumos
pentru clienții noștri și mai eficient în privința proceselor
operaționale”, mai spune co-fondatoarea Cărturești.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII UN BRAND MADE IN ROMANIA
Piața românească de carte a trecut prin multe din anii
’90 până acum: întâi explozia de edituri postdecembriste
de toate tipurile și mărimile, apoi scăderea constantă a
numărului de librării, edituri și tiraje care a culminat în 20092010 cu o reducere drastică. După anii crizei, piața a început
să se reașeze și să crească ușor, dar este marcată de lipsa
unei infrastructuri solide (nu există depozite centralizate de
carte, legislație care să susțină domeniul, măsuri coerente
de încurajare a lecturii, o asociație a librarilor etc).

„ Consumul de carte (per locuitor) e încă de cateva ori
mai mic inclusiv față de Ungaria, dar odată cu creșterea
economiei serviciilor și maturizarea societății, observăm o
creștere continuă a consumului de carte. De exemplu, în toate

zonele de „dezvoltare personală”, tendința este de creștere
ceea ce reprezintă un semn bun atât pentru domeniul cărții
cât și pentru societate în general”, spune Nicoleta Iordan.
Diversitatea și viteza aparițiilor editoriale este deja foarte
bună. Acoperirea retailului în țară e slabă, sunt multe orașe
fără măcar o librarie.

„Nu știm cum este să nu fii un brand «Made in Romania», așa
că nu știm dacă ne-a fost greu sau ușor din punctul acesta
de vedere. Ce știm este că ne bucurăm de colaborările
noastre cu creativii români, de la arhitecți și designeri, la
regizori, scriitori, dezvoltatori și producători locali. Probabil
e mult mai greu, dar e și mult mai frumos.”

Ultimul deceniu a zguduit modelul de business al librăriilor
din toată lumea ceea ce i-a făcut să se gândească chiar
mai mult la modalități de reinventare și de inovare în acest
domeniu vechi de secole.
„Deși mizăm în continuare pe librăria ca spațiu fizic și pe
cartea tipărită, și putem considera că am fost norocoși că
modelul nostru oferă ceva diferit de online avem privirea
ațintită pe noile tehnologii și pe potențialul lor ajutor în
creșterea Cărturești” adaugă Nicoleta Iordan. Printre ideile
implementate recent sau care urmează să fie introduse prin
proiecte pilot în librării se numără ecranele de tip info point,
aplicația mobilă pentru programul de fidelitate, case de
self checkout, o școală a librarilor, elemente de AI. Privind
tehnologiile ca pe un mijloc, ci nu ca pe un scop în sine.
„Lucrăm deja la deschiderea de noi librării în orașe din
România în care nu am ajuns până acum: Sibiu, Brăila, dar și
la extinderea în afara țării prin deschiderea primei noastre
librării în Chișinău. Programul nostru de loialitate este, de
asemenea, în prim-plan în perioada următoare – lucrăm la
noi facilități pentru clienții fideli atât în cadrul experienței
din librărie, cât și în cadrul aplicației dedicate lor, Buletin
de Cărturești. Lucrăm și la îmbunătățire pe toate celelalte
planuri, inclusiv în logistică”, declară Nicoleta Iordan.
În ceea ce privește noile produse, fiecare sezon aduce la
Cărturești noi game alese în cadrul târgurilor de produs
din afară, cât și din producția proprie de papetărie și
novelty. Dețin peste 1.500 de produse noi în fiecare lună,
necuantificând aici titlurile de carte, muzică și film.

„Înainte să deschidem prima noastră librărie, prietenii
și familia ne-au spus că e un proiect nebunesc, cu șanse
mici de reușită. Ne-am încăpățânat să creștem șansele
acelea și asta tot facem zi de zi, deși au trecut aproape
douăzeci de ani de atunci.”
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U N S FAT P E NTR U ANTR E P R E N O R I I CAR E
VO R SĂ Î N CE APĂ O AFACE R E S I M I L AR Ă
„E foarte important să împaci o viziune curajoasă cu o flexibilitate practică.”

Nicoleta Lucia Iordan
Co-fondator
Cărturești
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Cifra de afaceri (mil. RON)

155,48

„Punem accent pe dedicare și profesionalism, iar pentru gătirea produselor gustoase și
sănătoase folosim întotdeauna materii prime proaspete. Când vine vorba de amenajarea
fiecărui local, ne diferențiem prin concept și design și totodată asigurăm clienților produse
și servicii la un preț corect.”
Dragoș Petrescu,

139,38

București

ANUL ÎNFIINȚĂRII
DIRECTOR GENERAL

Dragoș Petrescu

FONDATOR

Acționar majoritar Dragoș Petrescu

ACȚIONARIAT
NUMĂR ANGAJAȚI
ACTIVITATEA COMPANIEI

POVESTEA DE CREȘTERE
„Când am deschis primul restaurant City Grill, după
ieșirea mea dintr-un parteneriat tot în domeniul HoReCa,
simțeam că am experiența și dorința necesare pentru
a pune bazele unor restaurante în care oamenii să
mănânce bine. Asta a fost dintotdeauna visul meu: să
dezvolt restaurante cu mâncare gustoasă, sănătoasă, cu
ingrediente de calitate și servicii excelente. Dar, dincolo
de vis, am simțit că asta lipsește peisajului culinar din
București. Aveai puține locuri în care să mănânci un
prânz gustos și simțeam că bucureștenii își doresc să
mănânce bine.”
Dragoș Petrescu,
Fondator City Grill

Povestea Grupului City Grill a început în urma cu 14 ani, cu
un prim restaurant, în Bd. Primăverii, restaurant care există
și astăzi. 80% din actualul management sunt cei alături de
care s-a construit acest Grup și care au ajutat la formarea
unei echipe de peste 1500 de oameni, colegi și familia City
Grill, în egală măsură.
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S-a pornit cu o investiție minimă. Și de acolo, cărămidă cu
cărămidă, restaurant după restaurant, s-a ajuns la un Grup
ce cuprinde 19 restaurante, deschise sub brandurile City Grill
și City Cafe, Trattoria Buongiorno, Hanu’ Berarilor, Caru’ cu
bere, Restaurant Hanu’ lui Manuc și Pescăruș.

„Eu am două principii după care mă ghidez, care cred
că sunt ingredientele de bază ale succesului nostru. Unul
este să crezi că nimic nu este imposibil. Al doilea este
hire character, train skills. Se referă la a atrage lângă tine
oameni cu caracter, ale căror abilități și cunoștințe să le
dezvolți.”

118,68

Fondator City Grill

LOCAȚIE

SECRETELE SUCCESULUI

Grupului sunt rezultatul muncii proaspeților chefi, iar
fiecare farfurie ajunsă pe masa clienților demonstrează
acest aspect. În continuare, își păstrează apetitul pentru
preparate delicioase și sunt deschiși tuturor categoriilor, de
la pensionari și studenți până la oameni de afaceri.
Era o perioadă de creștere a consumului, nimeni nu avea
un astfel de meniu. Au fost primii și au fost inspirați. După
6 luni a apărut criza și toată lumea se uita la cheltuielile
cu masa de prânz, iar restaurantele City Grill erau deja
cunoscute cu meniul de prânz la un preț foarte confortabil.

„Valorile noastre, cărora le acordăm o importanță
deosebită, sunt următoarele: cinste, putere de muncă,
loialitate, respect, încredere și progres.”

În viziunea lui Dragoș Petrescu, succesul în afaceri este o
măsură mult mai complexă decât profitabilitatea sau cifra
de afaceri. Succes înseamnă și să îți asumi o anumită etică în
modul în care faci afaceri, să asiguri o cultură a organizației
și să respecți valorile pe care le ai. Cu alte cuvinte, să ai
valori.
„Mai mult decât beneficiul de a lucra cu oameni de caracter,
devine responsabilitatea și provocarea ta personală să ai
mereu un comportament etic și să împărtășești know howul și tot ce știi celor cu care lucrezi. La finalul zilei, asta te
ajută pe tine să devii mai bun în tot ce faci. Cred că sunt
mulți factori care ne-au adus aici. Echipa pe care o am în
spate este unul dintre cei mai importanți. Apoi, filozofia
noastră de business, care presupune un comportament
onest și responsabil în tot ce facem. Apoi, abordarea
centrată pe client. Acum e foarte la modă în multe domenii,
acest concept de “customer-centricity”, dar în industria
hospitalității e vechi de când lumea, iar noi o aplicăm încă
de la început. Apoi, este viziunea noastră, ca antreprenori
și lideri. Pentru că eu, Dragoș Petrescu, nu sunt singurul
antreprenor din Grup. Întreaga linie de management
este formată din oameni cu profil antreprenorial, oameni
care inspiră, care au idei și caută soluții, care inovează și
dezvoltă, care implementează și au încredere. Cu toții
vâslim într-o direcție comună, iar asta asigură succesul”,
spune Dragoș Petrescu.

Anul trecut Grupul City Grill a avut o cifră de afaceri de 33,7
milioane euro. Pentru anul acesta estimează o creștere de
cel puțin 10%. Sunt peste 12.000 clienți zilnic la nivel de
Grup, iar restaurantul Caru’ cu bere este cel mai cunoscut
restaurant din București.

I D E N T I TAT E A C O M PA N I E I
Istoria companiei a avut la bază ideea de a oferi clienților un
loc potrivit pentru a invita un partener de afaceri la masă,
de a crea un loc de relaxare necesar în pauza de masă, cu
familia sau cu prietenii. S-a adresat întotdeauna clientului
urban care obișnuiește să-și petreacă timpul liber în oraș
și să-și stabilească întâlnirile business sau personale la o
cafea, meniurile din restaurante fiind întotdeauna accesibile
și variate, cu specific românesc și internațional.
În prezent, specialitățile care se găsesc în restaurantele
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PLANURI DE VIITOR
Din perspectivă economică, România este tărâm al
paradoxurilor. Pe de-o parte vedem creșteri ale multor
afaceri, în multe domenii, inclusiv în HoReCa, pe de altă
parte asistăm la cea mai mare depopulare a unei țări
europene. Pe de-o parte vedem aviditate pentru consum,
pe de altă parte lipsa de predictibilitate macroeconomică te
impiedică să poți planifica pe termen lung.
Ce îi lipsește pieței, iar din perspectiva aceasta probabil că
va urma o perioadă dificilă în viitor, este forța de muncă
capabilă și dornică să muncească în acord cu cerințele
pieței. Recunoaștem sau nu, sunt tot mai puțini români care
vor și pot să lucreze în România.
Din perspectiva preferințelor clienților, industria
restaurantelor se aliniază altor tări. Domină preferința
pentru mâncarea tradițională și pentru bucătăria italiană.
Din fericire pentru Grupul City Grill, acesta activează exact
pe aceste două segmente, iar studiile de piață indică un
avantaj.

„Am fondat Academia City Grill, în care angajații nostri
au acces la formare profesională acreditată de Ministerul
Muncii și suntem implicați într-un proiect de învățământ
dual, prin care susținem tinerii de la liceul Mihai Bravu
din București în proiectul lor de a deveni profesioniști în
domeniul restaurantelor. Din perspectiva noastră, în acest
moment, investiția în educație este la fel de importantă
ca investiția în inovație sau expansiune.”

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII UN BRAND MADE IN ROMANIA
În România nu există încă o cultură clară a consumului
produselor locale. Este în curs de formare, este pe drumul
cel bun, însă nu am ajuns încă la destinație. Acțiuni precum
cea pe care o demarați cu «Made in Romania» au acest
obiectiv, să încurajeze și să facă cunoscute afacerile locale,
dar mai avem mult de lucru aici.
Apoi, cred că se cere mai mult de la un brand «Made in
Romania» din partea clientului. Este o tentație firească să ai
așteptări mai mari de la membrii familiei tale, de exemplu,
decât de la o persoană străină. Iar asta cred că se reflectă
foarte bine în business. Suntem mai puțin toleranți cu
brandurile locale, decât cu brandurile mari, internaționale.

„Din anumite perspective, este mai ușor să fii un brand
«Made in Romania». Din altele, mai greu. Este mai ușor
pentru că ceea ce faci este adaptat perfect culturii
în care construiești, pe care o înțelegi și o integrezi în
business. Pe de altă parte, este greu pentru că te bazezi
doar pe tine, pe resursele business-ului tău, nu te susține
altcineva din afară, nu te ajută nimeni cu know how. Nuți vine nimic de-a gata.”

Daniel Mischie,
Director General City Grill

Apoi, ca și în alte culturi, există o afinitate a publicului
pentru spațiile cu poveste, cu atmosferă și care creează o
stare de bine. Există de asemenea preocupare în creștere
pentru un stil de viață sănătos, ceea ce pune o presiune
pozitivă pe folosirea ingredientelor de bună calitate. Este
îmbucurător că publicul este din ce în ce mai informat și mai
atent la ce alege să mănânce.
„Noi, în City Grill, încercăm să aducem valoare în piață
prin felul în care inovăm permanent. De exemplu, dăm
mare importanță inovațiilor tehnologice. Sistemul și
aplicația noastră de fidelizare sunt cu certitudine cele mai
performante din piață și ne asigură o relație strânsă cu
peste 100.000 clienți activi.
Momentan, restaurantele din Grup sunt toate situate în
București. Se intenționează deschiderea de restaurante și
în afara Capitalei, în orașe precum Timișoara, Cluj –Napoca,
Brașov, Iași, Constanța sau Oradea. Pe termen lung, viziunea
este să devenim un grup regional și să deschidem și în
afara țării. Însă cei 14 ani ai Grupului City Grill ne-au învățat
că dezvoltarea trebuie făcută strategic, cu pași fermi și
asumați, deci nu ne grăbim.

Daniel Mischie, Director General City Grill

U N S FAT P E NTR U ANTR E P R E N O R I I CAR E
VO R SĂ Î N CE APĂ O AFACE R E S I M I L AR Ă
„În primul rând, să fie siguri că asta este ceea ce își doresc. Pentru că în filme arată simplu să ai propriul
restaurant, sau cafenea. Dar viața bate filmul. Deci să fie siguri că vor. Apoi, să fie dispuși să facă sacrificii.
Să aibă curaj să-şi încerce norocul şi, când aleg drumul pe care vor porni, să pună pasiunea pe primul
loc.”

Dragoș Petrescu
Fondator
City Grill
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I D E N T I TAT E A C O M PA N I E I

Cifra de afaceri (mil. RON)
Profit net / Pierdere (mil. RON)
148.4
120.1
100.2

„Cel mai greu de obținut într-un business de vin este să reușești să-ți convingi
partenerii și clienții că de la an la an tu poți păstra neschimbate caracterul, gustul,
aromele și expresia unui vin pe care ei îl cunosc. Spre deosebire de alte băuturi,
rezultatul fermentării strugurilor poate fi influențat de foarte mulți factori – un an
secetos influențează strugurii altfel decât un an ploios, de exemplu. A jongla cu
ceea ce îți oferă via și a reduce la minimum în vinul obținut diferențele care apar
în plantații de la an la an este măiestria și secretul succesului vinificatorilor de la
Cramele Recaș.”
Ioan Georgiu,
CEO și Co-Acționar Cramele Recaș

Recaș, Timiș

LOCAȚIE

1991

ANUL ÎNFIINȚĂRII

Ioan Georgiu, Gheorghe Iova, Philip Cox

DIRECTOR GENERAL
FONDATORI

Ioan Georgiu, Gheorghe Iova, Philip și Elvira Cox

NUMĂR ANGAJAȚI
ACTIVITATEA COMPANIEI

110
Producător de vinuri

POVESTEA DE CREȘTERE
„Ambiția, mărturisită încă de la început, a fost să ne
repoziționăm de la a patra cramă din Banat la liderul
clasamentului pe zonă și, totodată, ne-am dorit ca prin
performanță, răbdare și vin bun să intrăm în «lotul
național» rezervat marilor jucători. Am pornit la drum
construind o rețea de câteva magazine partenere
pentru vin vrac în Banat și Transilvania. În paralel, se
lucra la structura afacerii viitoare, o echipă de geologi
și topografi, în coordonare cu specialiștii noștri în
viticultură au început, prin determinarea particularității
solului, a microclimatului și a expunerii la soare, precum
și prin materializarea experienței acumulate de șvabi
în veacuri de cultivare a viței de vie, să fie stabilite
parcelele cu cel mai înalt grad de favorabilitate pentru
fiecare soi în parte. Acest proces complex a implicat 2-3
ani de studii și planificare, urmati de 5-7 ani de plantări
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succesive. În total, au fost aproape 10 ani de investiții
majore, timp în care s-au pus bazele și s-au creat
premisele dezvoltării unei afaceri solide, bine structurate
cu potențial de mare profitabilitate.”
Gheorghe Iova,
Co-Acționar Cramele Recaș

Povestea afacerii Cramele Recaș a început în anii ’90, odată
cu privatizarea fostei IAS de la Recaș și transformarea ei
dintr-un producător regional într-o firmă orientată spre
producția de calitate. Un atu foarte important pentru startup-ul de atunci a fost moștenirea bună, pentru că recășenii
sunt oameni harnici, care au reușit să se poziționeze chiar și
în perioada comunistă în topul performerilor în agricultură,
viticultură și zootehnie. La Recaș, opțiunea a fost ca afacerea
să se axeze pe viticultură și vinificație exclusiv, pariul

21.3

2015

29.2

2016

34.9

2017

făcut cu piața fiind ca în scurtă vreme, prin muncă grea și
multă pasiune, despre vinurile de Recaș se va auzi de bine
nu numai pe piața românească, dar și la export.
Dacă la producătorii de referință care dominau oferta de
vin din România exista chiar din perioada de dinainte de
Revoluție o continuitate în flux, provocarea cea mai mare
pentru o diferențiere evidentă în piață era ascensiunea de
la un simplu procesator de struguri, cum era Recașul la acea
vreme, la un producător de vin recunoscut pentru calitate.
Cramele Recaș a fost unul dintre puținii producători care au
ales să angajeze vinificatori cu experiență internațională
relevantă pentru caracterul vinurilor pe care dorea să le
producă: vinuri intense, expresive, curate și cu exploatarea
la maximum a potențialului soiurilor din care sunt făcute,
respectiv stilul consacrat de ”Lume Nouă”. Astfel, primul
vinificator cu experiență internațională a venit din Africa de
Sud, apoi echipa s-a mărit cu un winemaker de la Antipozi,
iar după 2-3 proiecte reușite, echipei s-a alăturat Hartley
Smithers – tot un australian, care rămâne de 14 recolte
colaborator fidel, alături de soția sa, Nora Iriarte, din Spania,
cu școala de vinificație absolvită la Bordeaux.
„După anul 2006 am atacat și segmentul premium, iar
pariurile pe care le-am făcut cu piața au avut succes în fața
consumatorilor români, vinuri ca SOLE Chardonnay (primul
nostru Chardonnay baricat), Cuvee Uberland sau Solo Quinta
fiind deja repere în cultura oenologică a consumatorilor
pretențiosi de la noi. În prezent, Cramele Recaș vizează
poziția fruntașă în topul producătorilor români, vânzările și
cota de piață înregistrând creșteri constante în fiecare an”,
spune Philip Cox.

„Dincolo de povestea care se leagă de tradiție, de
priceperea și de caracterul oamenilor de la Recaș,
identitatea companiei s-a conturat în jurul promisiunii
unui business de succes: nu va merge pe cărări bătute. Va
fi inovativ și eficient, se va concretiza într-o pâine foarte
bună de mâncat pentru toți cei din comunitatea locală.”
Aproape toți recășenii, într-un fel sau altul, sunt implicați
în activitățile din vie, vinărie, cramă, crama turistică,
magazine, ferme, laboratoare, mașini și utilaje, adică în
întregul conglomerat care formează Cramele Recaș, așa
cum s-a dezvoltat compania până în prezent. Fondatorii
sunt Ioan Georgiu, Gheorghe Iova (colegi de facultate,
prieteni de mai bine de 40 de ani și experiență în Recaș
din 1983) și Philip Cox, englezul care, alături de soția sa,
Elvira, reprezintă master-mind-ul dezvoltării strategice a
companiei Cramele Recaș după model occidental. Aceștia
din urmă fac cunoscut vinul de Recaș peste hotare și au
reușit să facă din Cramele Recaș, prin viziunea lor, cel mai
mare exportator de vin românesc.
Aproximativ jumătate din cantitatea de vin îmbuteliată este
distribuită pe piața autohtonă, iar diferența este exportată
în peste 25 de țări, printre care Marea Britanie, Germania,
SUA, Canada, Japonia, Coreea, Austria, Suedia, Malaezia.
Cramele Recaș este, de mulți ani, cel mai mare exportator
de vin românesc, cu etichete adaptate pentru piețele
respective.

SECRETELE SUCCESULUI
„La Cramele Recaș inovarea a fost și este una dintre
rampele cele mai importante care ne-au propulsat spre
succes și implicit spre creșterea pe care ne-am asumat-o.
În lumea vinului românesc, am fost și suntem an de an
deschizători de drumuri și astfel reușim nu numai să ne
adaptăm generațiilor noi de consumatori, ci să lansăm
trenduri care sunt urmate și de alți jucători.”
Producția primului Chardonnay sec baricat din România, în
gama Sole, Cuvee Uberland (primul vin produs după metoda
appassimento - semnătura marilor vinuri roșii din nordul
Italiei), lansarea pe piață a primului cupaj alb format din 4
soiuri albe și unul roșu vinificat în alb (Solo Quinta), vinuri
făcute local, dar spumantizate în peninsulă pe stil prosecco,
prima etichetă 3D (vinurile din gama Te iubesc), prima sticlă
de vin
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complet personalizată și cu dop de sticlă (odată cu rozeurile MUSE, primele vinuri concepute în două variante de
vinificare în funcție de momentul degustării – unul de zi și
celălalt de seară), sunt doar câteva dintre reperele care au
construit portretul de inovator al Cramelor Recaș.

PLANURI DE VIITOR

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII UN BRAND MADE IN ROMANIA

Pe termen lung, antreprenorii care au ridicat povestea
Cramele Recaș vor să continue investițiile “strategice”
programate pentru replantări și noi achiziții de teren în
arealul DOC Recaș și nu au planuri de preluare a afacerilor
altor producători din alte zone. De asemenea, compania
își va consolida investițiile în parcul tehnic, eficientizarea
logisticii, a liniei de îmbuteliere și a infrastructurii în
plantații, un upgrade al activității și serviciilor la Crama
Turistică, optimizarea volumelor și destinației tancurilor de
vinificație din Crama de producție. O altă linie de dezvoltare
a afacerii vizată este înființarea unei secții dedicate de
spumantizare și a unei secții speciale pentru distilate din
vin, țelul principal fiind ca Cramele Recaș să devină cel mai
important producător de vin de calitate din România pe
toate segmentele comerciale.

Potrivit antreprenorului Ioan Georgiu, nu este ușor pentru o
companie să fie un brand «Made in Romania» , dar nici imposibil,
fiind o mare oportunitate flancată, însă și de dezavantaje.
Dezavantajul de a fi un brand românesc de vin cu distribuție
extinsă este sesizabil mai ales în ceea ce privește concurența de pe
piețele externe, atât timp cât statul român nu susține mai puternic
promovarea categoriei. În aceste circumstanțe, antreprenorii care
au fondat Cramele Recaș și echipa lor și-au luat soarta în propriile
mâini, prin participarea la evenimente internaționale de profil, cât
și prin promovarea către partenerii externi.

„Anul acesta (2018 – 2019) avem în plan să depășim 20 de
milioane de sticle vândute atât pe piața internă, cât și pe
cea externă, ceea ce ne va întări poziția pe piață, așteptările
noastre în urma acestor realizări fiind ca dintr-un lider pe
calitate vom ajunge și în topul celor de cantitate, cu un
focus permanent pe tendințele de piață care influențează
obiceiurile de consum ale tinerei generații”, spune Philip
Cox, Co-Acționar, Cramele Recaș.

„Suntem primul producător din România care a adus la
Cramă un vinificator de mare continuitate (australianul
Hartley Smithers lucrează cu noi din anul 2005), iar anul
acesta am introdus dop de sticlă pentru prima dată într-o
gamă de retail (Domeniile Recaș) și am inaugurat primele
tancuri de vinificație cu capacitatea de 1 milion de litri
fiecare. Și nu ne oprim aici”, spune Philip Cox.
Potrivit acestuia, argumentul de vânzare cel mai solid
pe care-l prezintă pieței este calitatea constantă pe care
Cramele Recaș o asigură pentru vinurile sale de la an la an,
urmată, desigur, de individualizarea produselor sale față
de concurență. ”Diversitatea are şi o evidentă dimensiune
verticală, aceea a excelenței în vinificație, care a început
să se contureze începând cu 2006, anul de recoltă al gamei
premium Cuvee Uberland, adică odată cu realizarea primului
vin românesc după stilul inconfundabil al marilor vinuri
din nordul Italiei. Și, că vorbeam de portofoliul Cramelor
Recaș de pe piața românească, el cuprinde, de la categoria
retail la HoReCa, gamele comerciale Schwaben Wein, Te
Iubesc, Castel Huniade, Domeniile Recaș, Rego Recaș, Sole,
Selene, MUSE (noua gama premium cu două tipuri de vin
roze, un spumant metoda tradițională și un coniac VSOP),
Solo Quinta, probabil cel mai titrat vin românesc «de lume
nouă», Cuvee Uberland și Conacul Ambrozy, primul nostru
«late harvest», un Sauvignon Blanc dulce de mare clasă. Un
indicator și mai aplicat, care dovedește trendul ascendent
pe care îl înregistrăm este cifra de afaceri a societății, aflată
în creștere constantă în ultimii șase ani cu o medie de 15%
de la an la an. Acesta este portretul succesului nostru”,
afirmă Ioan Georgiu, CEO-ul Cramele Recaș.
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„O poveste românească de succes are în ea un paradox. În primul
rând, faptul că a reușit, că este de succes, că este pe termen lung
și că se dezvoltă într-un mediu nu tocmai prietenos, instituțional
vorbind. Dar, această poveste este pe atât de savuroasă, din tot atâtea
motive. Să reușești să dobândești credibilitate în România și apoi să
te impui cu un standard de calitate pe care îl respecți an după an,

indiferent de eforturi, este un lucru demn de mândrie, iar
confirmarea că nimic nu a fost inutil și sunt oportunități de
perspectivă vine atât din țară, cât și din străinătate. Iar atunci când
această confirmare vine din străinătate, suntem de două ori mai
mândri că am izbutit să spunem o poveste de succes literalmente
pe limba fiecărui consumator”, spune CEO-ul Cramele Recaș.

„Ne onorează că suntem «Made in Romania». Este o
recunoaștere a eforturilor și a inspirației care ne-a condus
în poziția de lider pe care am dobândit-o. Cramele Recaș,
este o companie cu acționariat majoritar românesc,
suntem mândri că reușim să dărâmăm o prejudecată care
complexează mulți români: da, există lucruri foarte bune
care se fac în țara noastră, printre care și vinul care, când
este așa cum trebuie, ne umple de bucurie pe fiecare!”

„Domeniul vinului este, fără discuție, unul extrem de
dinamic, chiar dacă poate crea impresia de produs
tradițional. Este un loc unde se întâmplă multe, rapid și de
cele mai multe ori bine, evoluția afacerilor cu vin fiind una
extrem de interesantă și de radicală în ultimii ani. Au apărut
zeci de crame mici, care au ca obiectiv calitatea și care se
străduiesc să pătrundă într-o piață din ce în ce mai puțin
permeabilă. Cramele mari și-au schimbat în mare măsură
orientarea de la volum spre calitate și de aceea mediul
din piața românească devine din ce în ce mai concurențial,
ceea ce este bine, deoarece acesta este un mod sănătos de
triere a vinului de calitate, chiar dacă deocamdată la nivel
de nișă”, afirmă Gheorghe Iova, Co-Acționar, Cramele Recaș.

„Mediul de afaceri de astăzi fiind foarte diferit de
perioada în care am început activitatea noastră (acum
există cu mult mai multe crame și vinuri decât am fi visat
vreodată în anii ’90), drumul ar fi mult mai anevoios, iar
timpul necesar intrării în piață, concomitent cu bugetele
alocate ar fi, cu siguranță altele. Ca orientare, sunt
convins că am intra pe piață în primul rând cu branduri
de HoReCa și abia apoi cu cele de retail, căci cele două
sunt la cote diferite ca pondere față de anii 2000.”

U N S FAT P E NTR U ANTR E P R E N O R I I CAR E
VO R SĂ Î N CE APĂ O AFACE R E S I M I L AR Ă
„Provenind dintr-o branșă în care ai nevoie de foarte mult timp și de două ori mai multă răbdare pentru
a reuși, sfatul pe care l-am da unui nou producător de vin care dorește să se remarce din punctul de
vedere al calității ar fi să nu se grăbească. Față de multe alte domenii, aici timpul pentru a scoate pe
piață un produs de top poate fi și de 10 ani. O altă sugestie ar fi să găsească un echilibru solid între
pasiune și coordonatele sale financiare, dacă dorește să-și asigure un viitor constructiv.”

Ioan Georgiu

Gheorghe Iova

Philip Cox

Fondator

Fondator

Fondator

Cramele Recaș

Cramele Recaș

Cramele Recaș
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172.5

„Eu am intrat în lumea afacerilor acum 24 de ani, când am început să lucrez la Farmec,
în cercetare și pot spune că evoluția mea profesională este strâns legată de evoluția
companiei. De-a lungul timpului, am lucrat în mai multe departamente în cadrul Farmec
și am putut să cunosc toate procesele operaționale, să învăț de la oamenii din echipă,
fapt ce m-a ajutat foarte mult la nivel strategic.”
Mircea Turdean,
Director General Farmec

Cluj-Napoca

LOCAȚIE
ANUL ÎNFIINȚĂRII
DIRECTOR GENERAL
NUMĂR ANGAJAȚI
ACTIVITATEA COMPANIEI

POVESTEA DE CREȘTERE
„Încă de la început, ne-am concentrat pe îndeplinirea
și anticiparea nevoilor consumatorilor, prin crearea de
produse calitative, eficiente, care să răspundă celor mai
diverse nevoi de îngrijire. Această abordare a caracterizat
întreaga evoluție a companiei și ne-a permis să obținem
de fiecare dată rezultate impresionante și să atingem noi
vârfuri de performanță.”
Mircea Turdean,
Director General Farmec

Simbolul excelenței în materie de produse cosmetice în
România, Farmec, are o istorie pe piața locală de aproape
130 de ani. Încă de la înființarea sa, Farmec și-a propus să
devină o companie de referință pentru sectorul din care face
parte. De-a lungul a peste un secol de activitate, compania a
revoluționat numeroase segmente, prin lansarea de produse
inovatoare, în premieră pentru piața locală. Producerea în
masă a cremelor și emulsiilor Gerovital, începând cu anul
1967, este unul dintre cele mai relevante exemple.
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Conform ultimelor studii de piață, Farmec este liderul pieței
de bunuri pentru îngrijirea tenului, controlând aproape un
sfert din acest sector și deținând o cotă de piață de 29,3%
în volum*.

I D E N T I TAT E A C O M PA N I E I

760
Producția de produse cosmetice

„Printr-o formulă unică, în care am îmbinat tradiția cu
inovația și conturându-ne identitatea pe valori precum
eficiență, pasiune, încredere și calitate, am demonstrat
că și companiile românești sunt capabile de performanțe
deosebite.”

Un rol extrem de important în scrierea poveștii de succes
a Farmec îl are echipa, care în prezent numără peste 760
de angajați. Un adevărat motiv de mândrie este că mulți
dintre aceștia activează în cadrul companiei de peste
10 de ani, semn că au găsit numeroase oportunități de
creștere și dezvoltare, dar și multiple motive de satisfacție
profesională.

„De ce optează românii pentru brandurile noastre? Pentru că
știu că oferă produse de calitate, care se ridică la așteptările
lor și care și-au demonstrat eficiența pe parcursul a
decenii întregi. Produsele noastre au câștigat încrederea
consumatorilor, iar pentru a menține această încredere
la cote maxime, avem grijă să modernizăm formulele
produselor, pe baza ultimelor inovații și să venim cu noi
ambalaje și forme de prezentare, mai comode în utilizare”,
adaugă Directorul General, Mircea Turdean.
În momentul de față, Farmec dispune de un portofoliu de
peste 600 de produse, care acoperă o plajă extrem de largă:
de la produse de îngrijire a tenului și părului, la cele de
curățare a locuinței.

Printr-un plan strategic complex, compania și-a asigurat
poziția de lider local de cosmetice, statut reconfirmat de
la an la an prin rezultatele obținute. Principalele paliere
de dezvoltare pe care s-a mizat au fost modernizarea și
inovarea constantă a portofoliului de produse, crearea și
extinderea rețelei proprii de magazine de brand, dar și
pătrunderea pe noi segmente de piață.
Evoluția companiei este reflectată și de cifra de afaceri, care
se menține pe un trend puternic ascendent. Doar în prima
jumătate a anului 2018, business-ul Farmec a obținut un
avans de 10%, față de aceeași perioadă din 2017. Astfel, cifra
de afaceri s-a ridicat la peste 116 milioane de lei (aproximativ
25 milioane Euro), fiind susținută de creșterea cu 67% a
vânzărilor din lanțul de magazine de brand Farmec și Gerovital
și de majorarea cu 16% a vânzărilor din magazinul online.

Farmec este o companie de tradiție, 100% românească, al
cărei obiectiv principal este de a scrie istorie în producția
locală de cosmetice. A demonstrat că este posibil să te bați
și să faci concurență giganților mondiali, cu bugete colosale
de investiții, iar pe viitor își propune să ducă mai departe
expertiza în materie de producție de cosmetice, atât local,
viitoarelor generații, cât și mult peste hotarele României.
Printr-o formulă unică, în care a îmbinat tradiția cu inovația
și conturându-și identitatea pe valori precum eficiență,
pasiune, încredere și calitate, a demonstrat că și companiile
românești sunt capabile de performanțe deosebite.

*- “Calcul realizat pe baza datelor Nielsen din serviciul de retail audit realizat pentru categoriile produselor pentru ingrijirea fetei, segmentul ANTIRID pe piata din
Romania, valoare vanzari pentru ultimele 12 luni (perioade cumulate Iulie 2017
- Iunie 2018). (Copyright © 2018, The Nielsen Company.)”

Povestea Gerovital, unul dintre cele mai notorii și puternice
branduri românești, care de peste o jumătate de secol duce
tradiția românească în materie de produse cosmetice atât
în țară, cât și în multiple state ale lumii, este dovada clară
că există povești românești de succes, iar inovația este una
dintre valorile de bază ale companiei, este un adevărat
motor pentru business-ul Farmec. În demersul de a seta
tendințele pe piața locală, au lansat game și linii noi de
produse, ca urmare a modernizării rețetelor tradiționale și
a inovării la nivelul ingredientelor folosite, a compușilor din
ce în ce mai activi, a efectelor acestora, dar și a ambalajelor
produselor. De exemplu, complexul prezent în produsele
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gamei Gerovital Evolution, superoxiddismutază-trilagenGP4G, are un rol puternic în restartarea activității celulare,
fiolele cu acid hialuronic pur și lipozomal sunt recunoscute
pentru tripla acțiune: hidratare, lift și antirid, iar complexul
din gama Gerovital H3 Classic cu acid hialuronic, Vitamina E,
Juvinity,numit şi complexul tinereții, are un rol deosebit de
protecție în replicarea celulară. Acum 6 ani, Farmec a introdus
pe piață produsele în formă de fiole, comercializându-le la
scară largă.
De la sfârșitul anului 2017 Farmec a pătruns pe 2 noi
segmente de piață – cel al produselor de lux, prin lansarea
gamei Gerovital Luxury și cel de cosmetică decorativă,
Gerovital Beauty. Astfel Gerovital Luxury reprezintă o
strategie complexă anti-age, de întârziere a îmbătrânirii
celulare şi de neutralizare a efectelor provocate de stresul
fizic şi emoţional, care are la bază descoperirile ştiinţifice
de vârf din medicina regenerativă şi neurocosmetică. În
timp ce gama Gerovital Beauty cuprinde produse extrem
de eficiente, destinate fiecărei etape de machiaj. Lansarea
acestei game a marcat o nouă etapă în dezvoltarea
Gerovital, care până acum cuprindea doar produse de
îngrijire personală.

SECRETELE SUCCESULUI
„Viziunea, o ancorare solidă în realitatea pieței și
orientarea către crearea de produse performante,
inovatoare pentru piața locală au contribuit substanțial
la succesul afacerii și la menținerea noastră în topul
industriei de cosmetice din România.”
Înainte de 1989, producția Farmec asigura circa 90% din
necesarul de consum local al perioadei respective, iar odată
cu trecerea la economia de piață, a fost dezvoltat un nou
plan strategic, pentru asigurarea unei creșteri solide a
businessului Farmec. În opinia lui Mircea Turdean, viziunea,
o ancorare solidă în realitatea pieței și orientarea către
crearea de produse performante, inovatoare pentru piața
locală au contribuit substanțial la succesul afacerii și la
menținerea în topul industriei de cosmetice din România.
„Direcția prioritară pentru Farmec a fost și este în continuare
dezvoltarea companiei și, implicit, a brandurilor noastre,
astfel încât să fim mereu cu un pas înaintea celorlalți.
Totodată, suntem extrem de atenți la publicul nostru, astfel
încât, în funcție de necesitățile și preferințele românilor să
introducem noi game inovatoare, care să răspundă cel mai
bine acestor nevoi. Timp de peste 50 de ani, am avut grijă
să investim în fiecare palier al dezvoltării sale: formule și
rețete care au fost modernizate și au integrat ingrediente
ultra-active, forme de prezentare noi și design-uri moderne,
crearea de produse unice, inovatoare. Mai mult, am avut grijă
să reconfirmăm în mod constant poziția de lider de piață a
Gerovital, chiar și pe segmente complet noi. De exemplu,
gama Gerovital Luxury, prima pe segmentul cosmeticelor de
lux, dezvoltată pe baza tehnologiilor de vârf din medicina
regenerativă este o linie foarte apreciată în România și care
se bucură de un real succes și la export. În doar câteva luni
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de la lansare, aceasta a ajuns rapid în topul celor mai
vândute game ale companiei. Iar Gerovital Beauty, prima
gamă de machiaj a noastră, este o altă gamă cu rezultate
foarte bune”, a spus Mircea Turdean.
Tot din dorința de a inova, de a veni cu noi premiere pe
piața locală, Farmec a creat și rețeaua proprie de magazine
de brand. În prezent, este primul și singurul producător local
de cosmetice care dispune de un lanț propriu de magazine.
În acest moment, Farmec deține 26 de magazine de brand,
dintre care 8 spații Farmec și 18 centre Gerovital.
A pătruns pe piața externă de mai bine de 45 de ani și,
încă de atunci, a înregistrat un interes deosebit pentru
brandurile Farmec, cele mai solicitate fiind produsele din
portofoliul Gerovital. În prezent, Farmec exportă în peste 30
de state din Europa, Orientul Mijlociu, Asia, America de Nord,
Australia și Noua Zeelandă. Printre piețele de desfacere pe
care a pătruns recent se numără China, Irlanda și Israel.
Iar în colaborare cu partenerii străini, au fost deschise în
Europa 7 magazine, dintre care 3 în Spania, 2 în Italia și câte
un magazin în Grecia și Ungaria.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII UN BRAND MADE IN ROMANIA
Piața locală s-a aflat pe un trend pozitiv în ultimii ani.
Prognosticurile sunt mai rezervate pentru perioada
următoare, însă cert este faptul că bugetele alocate
consumului s-au majorat destul de mult.
În linie cu evoluția generală a pieței românești, s-a schimbat
destul de mult și sectorul de produse cosmetice. Ca urmare
a creșterii veniturilor populației, dar și al educației privind
îngrijirea personală, românii tind să aleagă produse mai
scumpe, dar mai calitative, valoarea produsului fiind miza
în achizițiile din această piață, în detrimentul costului.
Românii au cerințe și exigențe tot mai mari și caută produse
eficiente, cu beneficii vizibile pe termen mediu și lung și
care să aibă grijă de sănătatea lor, dar și de mediu. Acest
fapt înseamnă că trebuie să se vină constant cu o gamă de
produse variate, inovatoare și care să se ridice la standardele

de calitate ale pieței, condiție pe care Farmecse pliază
perfect.
„Dacă la etapa de start poziția «Made in Romania» nu este
una tocmai avantajoasă, odată ce pui pe picioare o afacere
de succes, descoperi multe beneficii. Printre acestea se
numără interesul consumatorilor români, care caută produse
românești și susțin producția locală, cât și colaborările cu
partenerii, care ne tratează cu respect și admirație, dar
și încredere și siguranță, bazându-se pe istoricul și pe
expertiza acumulată”, a precizat Mircea Turdean.
„Farmec este un brand pe care l-am crescut în tot acest
timp, astfel încât astăzi are la activ o moștenire și un istoric
impresionant. Timp de peste 50 de ani, am avut grijă să
investim în fiecare palier al dezvoltării sale: formule și rețete.”

PLANURI DE VIITOR
„Pe termen mediu și lung, ne propunem să ridicăm
standardele din sectorul produselor cosmetice și de îngrijire,
să fim cei care setează tendințele din acest domeniu. Acest
obiectiv presupune menținerea unui ritm alert al lansărilor
de noi game și produse, valorificarea expertizei pe care
o deținem în crearea de produse cu beneficii multiple, cu
efecte imediate și de durată, care să acționeze în cadrul unor
tratamente personalizate. Întărirea poziției și creșterea cotei
de piață pe plan internațional este unul dintre obiectivele
noastre principale, iar creșterea vânzărilor pe piața externă
cu peste 36% în perioada 2014 – 2017 ne confirmă că suntem
pe drumul cel bun. Cele mai solicitate game la nivel extern
sunt Gerovital H3 Evolution, Gerovital Stop Acnee, Gerovital
Tratament Expert, Gerovital H3 Derma+ Premium Care
și Gerovital Luxury. Nu în ultimul rând, ne propunem să
creștem cota de piață pe segmentele pe care am pătruns
recent – cel de lux și cosmetică decorativă”, a declarat
Mircea Turdean.
Pe baza planului de business pe termen mediu, pentru a-și
menține prezența solidă pe piața locală, Farmec va dezvolta
și portofoliile brandurilor cu produse nou lansate sau cu
modernizări de game și linii. În perioada imediat următoare
urmează să aibă loc lansarea într-un format modernizat a
gamelor Gerovital H3 Men și Gerovital Plant.

„Campania de CSR “Unirea la feminin”, demarată în acest
an, accentuează o dată în plus maturitatea, puterea
brandului și dimensiunile sale pe piața locală. În cadrul
campaniei, o parte din valoarea produselor Gerovital
achiziționate de româncele din toate canalele de vânzări
a fost transformată în seturi de produse de îngrijire
personală și donate femeilor din grupurile defavorizate
și care au acces limitat la acest tip de produse.”

U N S FAT P E NTR U ANTR E P R E N O R I I CAR E
VO R SĂ Î N CE APĂ O AFACE R E S I M I L AR Ă
„Tuturor celor care vor să înceapă o afacere similară le-aș sugera să se asigure că cunosc foarte bine
specificul business-ului și al industriei, că au un minim de background necesar și că au analizat foarte
bine contextul, riscurile, dar și oportunitățile fiecărei inițiative antreprenoriale. Aș vrea să le mai atrag
atenția tinerilor și viitorilor antreprenori că este natural să ai o anumită reticență, să îți fie frică de
schimbare, însă această frică nu ar trebui să te împiedice în a face schimbări.”

Mircea Turdean
Director General
Farmec

63

IHUNT

www.ihunt.ro

Cifra de afaceri (mil. RON)

I D E N T I TAT E A C O M PA N I E I

Profit net / Pierdere (mil. RON)

Politica societății s-a centrat de la bun început prin punerea
accentului pe satisfacţia clientului, produsele comercializate
întrunind cerinţele unui bun raport calitate – performanță
– cost – servisare.

„Ideea mi-a venit când am realizat că nișa telefoniei mobile are un potențial foarte ridicat
în România. Avem contacte cu fabrici producătoare din China, care sunt furnizori și
pentru marii producători la nivel mondial. Am crescut pas cu pas, cu multă muncă dar
cu un avânt serios.”
Cezar Stroe,

24

Fondator iHunt

iHunt este printre primii importatori de telefoane mobile
ieftine din China, ca alternativă la brandurile consacrate.
Spiritul dinamic a permis răspunderea la nevoile actuale ale
pieței într-un timp foarte scurt.
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Cezar Stroe
Cezar Stroe 100%

ACȚIONARIAT
NUMĂR ANGAJAȚI
ACTIVITATEA COMPANIEI

POVESTEA DE CREȘTERE
„Am fost inițial broker, angajat, după care am deschis
propriile agenții în colaborare cu o firmă de brokeraj.
Cu această experiență mi-a fost relativ ușor să identific
oportunități noi în piața din România și așa am lansat
cu un prieten Editura Rădulescu focalizată pe legislație
rutieră. Timp de aproape 3 ani m-am ocupat exclusiv de
această afacere. A fost o experiență bună, începând de la
zero, astfel încât la urmâtorul business, iHunt, știam cum
să încep mai eficient.”

Cezar Stroe,
Fondator iHunt

iHunt Technology a fost inființată în 2015 și este importator
direct de telefoane mobile și accesorii din China, comercializând
atât smartphone-uri performante, cât și telefoane
proiectate pentru a rezista la situații deosebite de utilizare.
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Zeci de mii de comenzi onorate cu succes au adus un plus de
imagine şi notorietate pe piaţa locală, brand-ul cunoscând
astfel o creştere sănătoasă şi având o dinamică rar întâlnită
pe segmentul pieţei de telefoane mobile.

28

2015

2016

2017

„Suntem printre primele companii care a oferit soluții
accesibile în segmentul telefoanelor rezistente la apa, șocuri
și praf, inclusiv pentru aplicații Profesionale/Industriale.
Acestea, împreună cu livrarea rapidă a telefoanelor cu
specificații și caracteristici la modă, promovarea eficientă
și calitatea serviciilor post-vânzare au creat imaginea
de pionier și magazin de referință în segmentul în care
activăm”, a spus Cezar Stroe, fondatorul iHunt.

„ÎN TOPUL PRIORITĂȚILOR NOASTRE SE AFLĂ CALITATEA EXPERIENȚEI DE
CUMPĂRARE, CALITATEA SERVICIILOR POST-VÂNZARE ȘI
FIDELIZAREA CLIENTULUI.”

Brand telefoane mobile & electronice

Cu o vechime de până în 4 ani, compania românească a
cunoscut de la un an la altul o creştere semnificativă a cifrei
de afaceri şi a profitului.
Compania comercializează şi telefoane mobile sub marcă
proprie, aducând în Europa cele mai noi tehnologii la un
preţ imbatabil.
„Ideea mi-a venit când am realizat că nișa telefoniei mobile
are un potențial foarte ridicat în România. Avem contacte
cu fabrici producătoare din China, care sunt furnizori și
pentru marii producători la nivel mondial. Am crescut pas
cu pas, cu multă muncă dar cu un avânt serios. În prezent,
comercializăm marca proprie de smartphone, iHunt, dar și
mărci ale altor producători chinezi”, a adăugat Cezar Stroe.
În momentul actual, brandul iHunt este în top 3 branduri de
telefoane mobile cu capital românesc și având o pondere tot
mai mare pe întreaga piaţă autohtonă de telefoane mobile
(0.1% în 2015; 0.4% în 2016; 0.8% în 2017).
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SECRETELE SUCCESULUI
„Succesul a fost garantat şi datorită abilităţii de inovare
şi diversificare conform cerinţelor pieţei.”
Aflată în plină ascensiune pe piaţa locală, iHunt Technology
tinde să devină cel mai mare importator direct de telefoane
mobile chinezeşti bazat pe diversitate din România.
În cadrul companiei, accentul se pune pe echipă şi
performanţele cumulate ale colectivului, urmărindu-se
îndeaproape cerinţele pieţei şi transpunerea în aplicare a
trendului acesteia.
Echipa iHunt este într-o continuă creştere şi numără la
începutul anului 2018 un colectiv de 28 de angajaţi. Dintre
aceștia, echipa de conducere însumează un total de 5
persoane tinere, cu abilităţi care asigură creşterea puternică
a companiei.

PLANURI DE VIITOR
iHunt Technology îşi propune o creştere sănătoasă şi realistă
de minim 33% anual, atât a cifrei de afaceri cât şi a profitului.
Zece noi produse iHunt se vor alătura în gama ofertei
companiei la final de 2018.
„Momentan cea mai importantă piață pe care activăm este
cea on-line din România. O să punem accent pe off-line
începând cu 2019. Tot anul viitor o să deschidem o platforma
on-line care livrează în toată Europa atât produsele iHunt
cât și alte branduri”, declară Cezar Stroe.

„Cred că în orice domeniu poți să activezi dacă începi
sănătos, cu afacerea adaptată în prezent, bineînțeles
cu multă muncă și dedicare. Depinde foarte mult să fii
deasupra concurenței cu câteva atuuri .”

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII UN BRAND MADE IN ROMANIA
Domeniul în care activeză compania se regăsește la nivel
mondial dat fiind contextul actual și evoluția rapidă a
tehnologiei, telefoanele mobile fiind indispensabile în acest
moment. De aceea, inovarea poate fi cel mai puternic tool
de creștere și promovare iar antreprenorul a gândit de la
început afacerea în acest sens.

„Dacă ar fi să încep afacerea astăzi, datorită experienței
acumulate de-a lungul timpului, probabil că lucrurile
s-ar fi derulat mai rapid, dar pe de altă parte știu că o
structură sănătoasă se construiește treptat, cu atenție și
oameni buni.”

„Să fii un brand «Made in Romania» consider că nu este nici
greu, nici ușor. Trebuie să te adaptezi indiferent de condițiile
în care te “scalzi”. Probabil că dacă era ușor aveam mult mai
multă concurență. Piața din România este destul de mică.
Evoluția ei depinde mult și suferă de instabilitatea politică.
Probabil că ne lipsește o guvernare stabilă și mai linistită.”

Printre valorile companiei se regăsesc: orientarea către
client, raportul optim calitate/preț, eficiența, inovația,
responsabilitatea și, nu în ultimul rând, angajamentul.

U N S FAT P E NTR U ANTR E P R E N O R I I CAR E
VO R SĂ Î N CE APĂ O AFACE R E S I M I L AR Ă
„Cel mai bun sfat pe care pot să-l dau este să nu gândească niciodată mărunt și să identifice nișe ale
acestei piețe care înca are potențial. Lupta directă cu marii producători nu este o alternativă bună.”

Cezar Stroe
Fondator
iHunt
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Planning and Forecasting
Focus on the essentials!

In many companies planning takes far too long, is overly
complicated and has a limited impact on performance.

Get in touch with us
to find out more.
Kurt Weber
kweber@horvath-partners.com
+40 743 240 938
68

Modern planning and forecasting concepts re-orientate
the entire planning process. They use approaches such as
frontloading, driver modelling, focusing on essentials
and agility. Real-time simulation functions make it easier
to discuss scenarios. Automation functions ensure the
integration and efficiency of planning. Automated,
driver-based digital forecasts supplement the planning.
All this is possible with a suitable planning solution.
We would be happy to talk to you about our
competences in person.
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Cifra de afaceri (mil. RON)
Profit net / Pierdere (mil. RON)
70.5

77.5

60.6

„Un brand românesc cu nume franțuzesc, aristocrat . Mulți români cred că este un brand
italian dupa cum arată produsele noastre.”
Cristina Bâtlan,

Co-Fondator & Managing Partner Musette

București

LOCAȚIE

Cristina Bâtlan
Cristina Bâtlan, Roberto Bâtlan

FONDATORI

Cristina Bâtlan 45%
Roberto Bâtlan 45%
Alin Bâtlan 10%

ACȚIONARIAT

+600

NUMĂR ANGAJAȚI
ACTIVITATEA COMPANIEI

POVESTEA DE CREȘTERE
„Musette era cel mai bun furnizor de țesături pentru
fabricile de confecții din România. Reprezentam în
Romania cel mai mare producător de vâscoză imprimată
din Europa, numărul 2 mondial și eram furnizor pentru
compania H&M. Am reușit într-un timp foarte scurt să
facem lucruri mari, însă la acel moment nu le cuantificam
și nu le înțelegeam, eram foarte tineri, eram duși de valul
capitalismului foarte repede, înainte.”

Cristina Bâtlan,
Co-Fondator & Managing Partner Musette

Musette a apărut în România în anul 1992 la inițiativa a
doi tineri, Cristina și Roberto. Inițial a fost o companie de
comerț care vindea țesături. Acesta a fost începutul pentru
că nu mai lucraseră nicăieri până atunci. Aveau doar 18 ani
când au învățat să cumpere și să vândă, să înțeleagă ce
înseamnă o piață concurențială, ce înseamnă capitalismul.
Nu știau nimic din toate lucrurile acestea când, în anul 3 de
facultate, au renunțat să mai studieze Dreptul pentru că au
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9.8

9.4

SECRETELE SUCCESULUI
2015

2016

2017

1992

ANUL ÎNFIINȚĂRII
DIRECTOR GENERAL

5

Fabricarea încălțămintei

simțit ca pierd timpul, că nu li se potrivește.
În 1994 au deschis primul magazin de țesături. Atunci au
înțeles ce înseamnă clientul final, și cât de importantă este
relația umană. Și-au dat seama că este nevoie de altceva, că
dorința lor de dezvoltare este mai mare decât puterea sau
dorința de dezvoltare a clienților lor. Acela a fost momentul
când au hotărât să schimbe ceva, să creeze valoare, adică
un produs propriu.
„Viitorul este să creezi valoarea adăugată, nu poți să fii
doar furnizor de materii prime așteptând ca lucrurile să
se întâmple după tine fără să le poți controla. Atunci am
decis să o luăm de la zero, să schimbăm domeniul, dar să
rămânem în industria ușoară. Așa am ajuns să producem
accesorii. Am deschis prima fabrică de genți în anul 2000 și
apoi, a doua fabrică de încălțăminte în 2002-2003”, adaugă
Cristina Bâtlan.
Musette trăiește din 1992 cu același nume, aproape aceiași
parteneri, alături de mulți dintre oamenii care au lucrat în
fabrică în prima zi. În urmă cu 13 ani l-au cooptat și pe Alin,
fratele lui Roberto, care i-a ajutat și împreună au reușit să
dezvolte mai mult compania. Echipa este foarte mare acum
și numără aproape 600 de oameni dedicați și implicați.

Alături de pasiunea de a crea, responsabilitatea este o
altă motivație pentru designer-ul Cristina Bâtlan. „Nu doar
fac lucruri, mă întreb și «De ce?». Știu că ceea ce fac are o
motivație reală față de oameni, niciodată nu voi face ceva
care este doar frumos sau profitabil. Îmi pasă de planeta pe
care trebuie să o transmitem copiiilor noștri. Răspunderea
față de om este imensa, a noastră și a întregii echipe, știm
și vrem să ne facem treaba responsabil și credem că așa
vor face toți cei care muncesc în această societate. Dacă
oamenii își dezvoltă acest mod de gândire toți vom avea
de câștigat, indiferent că facem politică, pantofi, curățenie
sau scriem poezii. Vom trăi într-o țară lipsită de ură”, spune
antreprenoarea.

Secretul Musette a fost clădit în timp și cel mai important
secret al succesului este echipa formată din cei trei
antreprenori.

Pe lângă Venera Arapu, colaborează și cu alți designeri
pentru mixul de idei noi pe care acest tip de cooperare îl
conferă.
Primul magazin Musette deschis în afara României a fost în
Bulgaria, în anul 2006, iar după doi ani a fost deschis și al
doilea magazin. Ori de câte ori au performat pe o piață au
dezvoltat acea piață. Au urmat și alte magazine deschise în
alte două țări.
„În afara României, suntem prezenți în trei țări, Bulgaria,
Ungaria și Austria cu magazine fizice proprii și avem
acoperire internațională prin prezența online. Producția
de 1200 de perechi de pantofi pe zi, este vândută doar în
rețeaua proprie”, spune antreprenoarea.
Compania a încheiat anul 2018 cu o cifră de afaceri de 18,5
milioane de euro, iar pentru 2019 estimează o creștere cu
două cifre, pe baza noilor stretegii și colecții.

I D E N T I TAT E A C O M PA N E I
„Musette lucrează pentru oameni. Întotdeauna a
ținut cont de asta și probabil că acest lucru simt și cei
care consumă produsele noastre, că sunt făcute pentru
ei, nu pentru imagine, modă sau doar pentru succes. Sunt
pentru oameni!”
Numele ”Musette” vine de la numele pisicii din ”Pisicile
Aristocrate”. Altfel, Musette înseamnă și un model de
geantă sau acordeon, cuvinte provenite din limba franceză.
„La acel moment mi se părea că Musette este ceva
revoluționar pentru România și până la urmă, toate
cercetările pe care le-am făcut mult mai târziu pentru
înregistrarea numelui la nivel mondial au confirmat că
a fost o alegere bună, Musette este numele companiei și
numele mărcii”, mărturisește Cristina Bâtlan.

„Conducem împreună toți trei, avem propriile colecții, deci
tot ceea ce greșim, plătim. Astfel, suntem învățați să ne
implicăm foarte mult și să evităm cât mai mult greșeala. Ne
preocupă îndeosebi calitatea produselor noastre. De când
avem și colecții importante pentru bărbați, am nevoie și
de o judecată masculină, astfel că în alegerea modelelor se
implică Roberto și Alin. Mai multe capete, gândesc mai bine,
iar fiecare dintre noi este un gen de client și are o opțiune.
Cu cât facem mai mult lucrurile acestea, cu atât va fi mai
bine”, mărturisește antreprenoarea.
Criza economică mondială din 2008 a fost o încercare grea și
pentru Musette, dar echipa a optat pentru o soluție care s-a
dovedit un as câștigător.
„Am ales să nu scădem calitatea. Trebuia să alegem între
două direcții: să menținem prețul constant și să creștem
calitatea, să avem o diferență competitivă mai mare față
de cei de pe piață, sau să scădem calitatea și, automat,
să scădem și prețul. Am ales să creștem calitatea și să
menținem prețul constant și am făcut o alegere bună, adică
am mizat pe clienții cu potențial material care nu își vor mai
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permite la fel de ușor cele mai scumpe produse de pe
piață, mărcile de lux, și care se vor orienta spre achiziții
inteligente, spre un produs care are aceleași calități la un
preț mult mai bun. Am făcut o alegere foarte bună, clienții
au ales Musette, adică fondul a câștigat în fața formei. Nu
aveam cea mai răsunătoare etichetă însă ne pricepeam să
realizăm un produs extrem de bun. Un brand rezistă pe piață
26 de ani doar dacă antreprenorii iau decizii bune, continuă
Cristina Bâtlan.
Într-o piață în continuă mișcare și în care într-un produs
trebuie îmbinate utilul cu stilul, designer-ul are cea mai
dificilă muncă. Doar estetica nu este suficientă, produsul
trebuie să fie bun și rezistent. Calitatea acestora implică
și costuri importante de materiale astfel încât munca
designer-ului este aproape o misiune imposibilă.
Cristina Bâtlan a reușit să le îmbine, astfel că cel mai vândut
pantof Musette atât în România, cât și în străinătate, este
pantoful sport.

„Facem lucrurile cum știm mai bine, oamenii care ne
cunosc ne iubesc, cei noi ne testează. Știm că dacă cineva
are o pereche de pantofi Musette, o va avea și pe a doua
și pe a treia… și pe a noua.”
„L-am inventat acum șapte ani după o vizită în Danemarca,
unde tot centrul orașului Copenhaga este pavat cu piatră
cubică. Am văzut că oamenii merg mult pe jos, folosesc
biciclete, au un complet alt stil de viață. Atunci am înțeles
că Musette, doar cu pantofi stiletto, nu ar exista într-o astfel
de piață. Am învățat și ne-am propus să funcționăm în
orice piață. Atunci a fost primul sezon al pantofilor sport.
La acel moment, nu exista curentul sport casual, pantoful
comod, fără toc, era pentru activități sportive sau avea
conotație de pantof medical. Deși credeam mult în acest
concept, primele lansări au fost de 200 de perechi. Roberto
și Alin erau rezervați, li s-a părut mai mult o extravaganță.
Impuneam un trend, casele mari de modă nu propuneau
astfel de modele, ba mai mult, credeau că pantoful sport,
fără greutate nu este valoros. Nu o singură dată am creat
contra curentului, contra ideii consumeriste, contra ideii de
mass market. În prima colecție am avut reasortimente până
la 5.000, după care 8.000 de perechi. Chiar și acum, acest
pantof sport rămâne în topul vânzărilor. Am pornit cu 200
de perechi și, acum, este best-seller în toate țările”, explică
antreprenoarea.

PLANURI DE VIITOR
Potrivit co-fondatoarei Musette, compania își propune
întotdeauna să performeze fără a afecta clientul, în
condițiile în care consideră, că orice mărire de preț a
produsului înseamnă o non-performanță pentru client.
„Dacă în cifrele contabile ar fi o performanță, pentru client
nu ar fi acest lucru și, atunci, încercăm să performăm altfel.
Performăm inovând, este greu, dar o facem în fiecare an
și reușim să creștem cu două cifre. Consolidăm pozițiile
noastre pe piețele internaționale în care suntem foarte
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competitivi și în care lucrăm foarte bine: Bulgaria, Austria și
Ungaria. În România suntem lideri și continuăm să rămânem
pe această poziție. Ne vom restructura dacă piața o va cere,
însă creștem foarte mult în online și vom mări online-ul
internațional în zonele în care Musette nu are magazine”,
spune Cristina Bâtlan.

„În România încă avem resurse foarte bune și ar trebui
să evaluăm ceea ce ne diferențiază de fapt de ceilalți.
Când începi o afacere Made in Romania, ar fi bine să o
faci cu resurse din România, să ai o diferență competitivă
de calitate.”
Am lucrat împreună cu designerul Venera Arapu la un nou
brand “Mews”, la un concept de produs care ne permite
o abordare diferită. Noua colecție Mews este muza
transformată într-o veste, într-o știre, numele ”muse”
este scris precum un ”news”. Este un concept avangardist,
foarte decorativ, în stilul consacrat al Venerei. Sunt colecții
capsulă, care vor fi prezente în toată lumea, la săptămânile
modei de la Paris, Londra, Tokyo și New York.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII UN BRAND MADE IN ROMANIA
Designerul consideră că «Made in Romania» sunt tinerii,
oamenii care au foarte multă creativitate, care încă
mai visează, cu o creativitate ”nepoluată de industria
consumeristă”, cei care fac lucrurile din pasiune.
„Cred că România este o piață interesantă pentru că oamenii
ei sunt inteligenți și frumoși. Cred că pentru România,
intrarea în Uniunea Europeană a fost cea mai importantă
mișcare. Am călătorit de curând în Orientul Mijlociu și în
Africa și mi-am dat seama cât de valoroasă este Uniunea
Europeană pentru noi.
„Nu politicienii schimbă o țară, ci oamenii. Dacă noi ne
schimbăm, țara se schimbă. Putem schimba tot ceea ce nu

ne place și ne deranjează, și o putem face imediat începând
cu propria persoană. Cred că ideile noastre și munca de a
promova România ne fac mai responsabili, deoarece brandul
de țară este o onoare pentru orice companie din România”,
adaugă antreprenoarea.
„Pot spune că am schimbat fabrica de vreo două - trei ori
pentru a ajunge să fie ceea ce este astăzi. Am crezut, am
reușit și ne-am implicat complet. Am avut și noroc. Suntem
mândri că suntem români. Ne iubesc românii, pentru ei
suntem cei mai buni, suntem dedicați, aceasta fiind viața
noastră de dimineața până seara, în fiecare zi. Musette este
energia noastră.”

„Aveam nevoie de un nou produs cu care să accesăm
piețele internaționale și să ne batem cu cele mai mari case
nu numai în calitate, design, dar și în prezența pe piețele
internaționale. Este foarte greu să te lupți cu cele mai mari
case din lume și să nu fii la New York, Londra, Tokyo și mai
ales la Paris, în același timp cu ele. Este o colecție extrem
de avangardistă, un produs complet nou, extravagant.
Venera este foarte pricepută la lucrul acesta. Dacă Musette
este cumva minimalist și oferă un produs care poate fi
purtat multe sezoane la rând, Mews este o completare, este
imaginea de show”, afirmă designerul.

U N S FAT P E NTR U ANTR E P R E N O R I I CAR E
VO R SĂ Î N CE APĂ O AFACE R E S I M I L AR Ă
„Să încerce să facă totul etic, cu răspundere, cu dragoste și cu bunătate. Să se pună totdeauna în locul
clientului, să facă propuneri corecte. Să-și respecte concurenții, să nu-i subestimeze.”

Cristina Bâtlan
Co-fondator & Managing Partner
Musette
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Cifra de afaceri (mil. RON)
Profit net / Pierdere (mil. RON)

27.4

„Începutul a fost plin de provocări, însă le-am făcut față cu tenacitate și pasiune. Anii
care au urmat au presupus un proces continuu de încercare și învățare, dar și de
reinventări. În tot acest timp, evoluția tehnologiei și nevoile clienților au rămas reperele
noastre cele mai importante.”
Ioan Iacob & Radu Constantinescu,

Anul 2014 a marcat o nouă etapă în evoluția companiei
odată cu inaugurarea biroului fizic din San Francisco. Un
an mai târziu, Tom Chi s-a alăturat board-ului de advisori
QUALITANCE.

37.6

18.6

2.3

2

1.5

Fondatori QUALITANCE

2015
București

LOCAȚIE
ANUL ÎNFIINȚĂRII
DIRECTOR GENERAL
FONDATORI
ACȚIONARIAT
NUMĂR ANGAJAȚI
ACTIVITATEA COMPANIEI

POVESTEA DE CREȘTERE
„Începutul a fost plin de provocări, însă le-am făcut față
cu tenacitate și pasiune. Anii care au urmat au presupus
un proces continuu de încercare și învățare, dar și de
reinventări. În tot acest timp, evoluția tehnologiei și
nevoile clienților au rămas reperele noastre cele mai
importante.”

Ioan Iacob și Radu Constantinescu,
Fondatori QUALITANCE

Povestea QUALITANCE a debutat în 2007, într-un mediu
antreprenorial în stadiu incipient, dominat de lipsa școlilor
de management, a mentorilor, investitorilor, fondurilor
de investiții și surselor de finanțare. Cu toate acestea, la
scară globală se dădea startul unei revoluții atât la nivel
tehnologic, cât și din punct de vedere al experienței
consumatorului - Steve Jobs lansa primul iPhone.
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2007
Ioan Iacob, Managing Partner
Radu Constantinescu, Managing Partner
Ioan Iacob, Radu Constantinescu
Ioan Iacob 50%
Radu Constantinescu 50%
200
Companie de tehnologie
specializată în proiecte de inovație
Ioan Iacob și Radu Constantinescu au intuit că urmează
o perioadă de schimbări profunde, în care lumea se va
transforma fundamental prin tehnologie, și au decis că
vor să facă parte din acest val al schimbării. Astfel, cei doi
prieteni de-o viață au pus bazele QUALITANCE, într-unul
dintre laboratoarele facultății de Cibernetică din cadrul
A.S.E., acolo unde Radu Constantinescu era și continuă să fie
profesor universitar.
Treptat, QUALITANCE a început să dezvolte proiecte mari
pentru companii precum Adobe, IBM și Daimler. Astfel,
echipa QUALITANCE a crescut la 30 de persoane într-un
singur an, iar zona de outsourcing pentru clienții mari a
devenit focusul companiei.

I D E N T I TAT E A C O M PA N I E I
„TEHNOLOGIA ARE VALOARE
ATUNCI CÂND ÎMBUNĂTĂȚEȘTE
VIAȚA OAMENILOR.”

2016

platformă de marketing pentru serviciile financiare și
de asigurări. Gainful.ly a obținut recent investiții de 2,5
milioane USD și a adăugat ca parteneri cele mai mari
companii din industrie.

2017

„Tehnologia are valoare atunci când îmbunătățește viața
oamenilor”. Această mentalitate stă la baza succesului
internațional de care se bucură QUALITANCE, companie de
tehnologie specializată în proiecte de inovație. În viziunea
celor doi fondatori, tehnologiile emergente, precum AI sau
blockchain, creează oportunități fără precedent pentru
business, indiferent de dimensiuni sau industrie.
Astăzi QUALITANCE activează pe 3 continente și este
recunoscută drept una dintre companiile de tehnologie
cu cea mai rapidă creștere de către Financial Times 1000,
Deloitte Technology Fast 50 Central Europe și Inc. 5000
Europe, în anii 2015, 2016 și 2017.
Odată cu creșterea portofoliului și a echipei, „gândește la
scară mare, rapid și privind spre viitor” a devenit parte
din filosofia QUALITANCE. În 2013, intrarea pe piața din SUA
a reprezentat un adevărat punct de inflexiune, care s-a
dovedit a fi un pas firesc în evoluția companiei.
„Pentru a crește era imperativ să ieșim din zona de confort.
Am intuit rolul important pe care experiența din Silicon
Valley avea să îl joace în povestea noastră. Această etapă a
schimbat totul pentru QUALITANCE – modul în care lucrăm,
expunerea la proiecte de inovație, felul în care echipa
înțelege nevoile utilizatorilor și gândește un produs ca pe
o rezolvare a acestora în cadrul unei abordări strategice creând astfel avantaje competitive pe termen lung pentru
companii”, spune Ioan Iacob, co-fondator QUALITANCE.

În 2016, compania a pus un nou pariu pe inovație - prin
achiziționarea LaunchPodium, un startup de experience
design și inovație din San Francisco fondat de Mike Parsons.
Expert în inovație cu experiență îndelungată ca managing
director la McCann Erickson și Tribal DDB în San Francisco,
Amsterdam și Londra, Mike Parsons a devenit partener și
Chief Innovation Officer al QUALITANCE.
„Cooptarea lui Mike a marcat tranziția de la zona de
dezvoltare de software la inovație. Astfel, crearea de
produse inovatoare, centrate pe experiența utilizatorilor
și rezolvarea unor nevoi concrete a devenit obiectivul
nostru principal. Tot atunci a debutat divizia de inovație QUALITANCE Innovation Lab, aflată sub conducerea lui Mike.
În același an, ne-am extins și în Australia, deschizând un
nou birou în Sydney”, a mărturisit Radu Constantinescu, cofondator QUALITANCE.
QUALITANCE și-a dezvoltat propriul framework de inovație
testat și validat în proiecte internaționale complexe. Divizia
de inovație a companiei și-a însușit cele mai eficiente
metodologii de lucru din Silicon Valley: Agile, Lean, rapid
prototyping de la Google[x], Skunkworks de la Lockheed
Martin, principiile de design thinking de la Stanford
d.school. Astfel, QUALITANCE colaborează cu cele mai mari
brand-uri din lume pentru a le ajuta să implementeze
proiecte complexe în ritmul alert caracteristic startup-urilor,
eliminând totodată riscurile asociate procesului de inovație.

„CHEIA SUCCESULUI ESTE
INOVAȚIA, DUBLATĂ DE
CONVINGEREA CĂ TEHNOLOGIA
POATE SĂ ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ
LUMEA ÎN CARE TRĂIM.”

SECRETELE SUCCESULUI
În extinderea din S.U.A., cei doi i-au avut alături pe Tom
Chi, co-fondator al Google[x] (divizia secretă de inovație
a Google), Radu Cautiș, leader recunoscut în domeniul
medical și al biotehnologiei, și Robert Neivert, partener
la 500 Startups, aceștia devenind, ulterior, advisori ai
companiei. Primele proiecte ale QUALITANCE din Statele
Unite au fost pentru startup-uri precum MyTime, concept3D sau
Gainful.ly. Acesta din urmă este, la ora actuală, cea mai mare
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Spre deosebire de companiile de software clasice,
QUALITANCE unește trei dimensiuni cheie pentru orice
business: strategia de inovație, designul de produs și
componenta de dezvoltare tehnologică.

PLANURI DE VIITOR
„Cu ajutorul tehnologiilor de VR și AR, am construit un
centru comercial al viitorului pentru unul dintre cei mai
mari retaileri din lume. Printre proiectele de inovație
ale companiei, se numără o platformă internațională
pentru pasionații de gaming și e-sports, care are la bază
un motor de AI și machine learning, soluțiile IoT pentru
clădiri inteligente, pacienți și echipamente medicale
folosite în spitalele din Statele Unite, precum și cea
mai mare platformă de marketing și vânzări din lume
destinată sectorului de servicii financiar-bancare.”

Anul acesta, QUALITANCE aniversează 11 ani de existență și
continuă să aducă un suflu proaspăt și energic atât pe plan
local, cât și la nivel internațional. Cheia succesului, susțin
cei doi fondatori, este inovația, dublată de convingerea că
tehnologia poate să îmbunătățească lumea în care trăim.
Peste 200 de oameni pasionați, care alcătuiesc în prezent
echipa QUALITANCE, împărtășeșc aceste convingeri și sunt
motivați de faptul că ceea ce construiesc are utilitate în
viața celorlalți. Rezultatele muncii lor se traduc într-un
business de peste 10 milioane de euro anual, recunoscut de
către cele mai cunoscute publicații și topuri de afaceri.
Ioan Iacob și Radu Constantinescu au regândit strategia de
business odată cu fiecare transformare. Și dacă pentru mulți
ani obiectivul de business a fost acela de creștere accelerată,
în acest moment prioritatea lor este să construiască lucruri
de impact pentru cei din jur. Pe termen mediu, cei doi
fondatori își propun să aducă inovația în organizațiile din
România, pe care le susțin prin know-how-ul și experiența
dobândite în proiectele internaționale.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII UN BRAND MADE IN ROMANIA
Pe plan local, QUALITANCE a dezvoltat soluții care susțin atât
medicii rezidenți din medicina de urgență, cât și campaniile
naționale de educație ecologică și voluntariat.
Printre clienții companiei, se regăsesc brand-uri
internaționale puternice precum IKEA, Virgin, Breville,
Deutsche Telekom, pe care compania le-a ajutat să dezvolte
și să implementeze proiecte de inovație complexe, cu
agilitatea unui start-up.
Cu o evoluție remarcabilă de la an la an și o creștere de
peste 300% în ultimii 5 ani, QUALITANCE a fost selectată de

către Bursa de Valori București în topul celor 15 companii
antreprenoriale românești care au toate premisele să
contribuie la creșterea economiei.

„Etapa Silicon Valley a schimbat totul pentru QUALITANCE
– modul în care lucrăm, expunerea la proiecte de inovație,
felul în care echipa înțelege nevoile utilizatorilor și
gândește un produs ca pe o rezolvare a acestora în
cadrul unei abordări strategice – creând astfel avantaje
competitive pe termen lung pentru companii.”

U N S FAT P E NTR U ANTR E P R E N O R I I CAR E
VO R SĂ Î N CE APĂ O AFACE R E S I M I L AR Ă
„ Companiile de tehnologie nu își mai permit să se rezume doar la dezvoltare de software pentru că
nimeni nu își mai dorește încă o aplicație. Oamenii au nevoie ca tehnologia să le rezolve problemele
reale, cu care se confruntă în viața de zi cu zi, să le ofere experiențe memorabile, cu zero fricțiune – iar
companiile au nevoie de un avantaj competitiv puternic în noua lume digitală”.
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I D E N T I TAT E A C O M PA N I E I

Cifra de afaceri (mil. RON)
Profit net / Pierdere (mil. RON)

143.8

144.4

„Am început afacerea cu 300 de litri de lapte în 1996, iar acum procesăm 180.000 de litri
pe zi. Distribuim în toată țara și suntem mândri că am devenit o companie românească
puternică pe piața laptelui. Suntem un brand care s-a menținut low-profile mult timp și
care a trecut la brandul SIM – Puternic românesc, recognoscibil la nivel național, într-un
timp destul de scurt, ceea ce nu poate decât să ne bucure.”
16.8

Florin Herbai,

15.3

137.7

5.3

CEO Simultan

Orțișoara

LOCAȚIE
ANUL ÎNFIINȚĂRII
DIRECTOR GENERAL

NUMĂR ANGAJAȚI
ACTIVITATEA COMPANIEI

234
Procesator de produse lactate

POVESTEA DE CREȘTERE

Fabrica de la Orțișoara, județul Timiș, a fost ridicată de la
zero, spre deosebire de alți competitori care au preluat
fostele fabrici de procesare a laptelui de dinainte de 1989.

„Noi stăm bine la profit. Anual am reinvestit profitul.
Dacă nu investeşti, rămâi în urmă. Nu poţi să creşti doar
cu idei. Dacă stai pe loc pierzi. Avem volume, nu avem
foarte multe produse în portofoliu. Noi ne-am concentrat
pe produse tradiţionale precum iaurt, chefir, caşcaval,
sana sau lapte de consum, adică pe ce cumpără românii.
Nu facem produse cu valoare adăugată mai mare, dar
care se vând puţin.”

Tatăl lui Florin Herbai a lucrat în sectorul telecomunicaţiilor
şi după ce a ieşit la pensie s-a hotărât să pornească o afacere
alături de fiul său. Au închiriat un spaţiu în localitatea
Făget, au cumpărat câteva utilaje şi au început cu producţia
de caşcaval.

Florin Herbai,

Director general Simultan

Înființată în 1994, compania Simultan este cel mai mare
procesator de lapte cu capital integral românesc, după
preluarea Albalact de către Lactalis.
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Florin Herbai

Florin Herbai 75%
Floare Herbai 25%

ACȚIONARIAT

2016

2017

1996

Ioan Herbai

FONDATOR

2015

Investițiile realizate au fost finanțate prin programe de
finanțare nerambursabilă și prin fondurile proprii ale
companiei.
Compania produce lapte pasteurizat, lapte ESL, lapte UHT,
smântână, frișcă, unt, brânzeturi topite, dar și iaurturi,
lapte bătut, sana sau chefir, în diferite forme de ambalare.
Simultan livrează lapte și în școli în cadrul programului
„Cornul și Laptele”. Atât produsele SIM, cât și cele fabricate
sub mărcile private ale marilor retaileri ajung în toată țara
prin rețeaua proprie de distribuție (peste 100 de camioane
dotate cu sisteme frigorifice). Circa 25% din vânzări
reprezintă marca privată a marilor rețele de magazine.
Simultan este una dintre cele cinci companii de lactate din
România cu capacitate de tratare UHT a laptelui.
Compania colectează laptele cu cisternele proprii, cu o
capacitate totală de încărcare de 152.000 litri. Simultan
lucrează în principal cu ferme locale, din Timiș și Arad, iar
în timpul iernii achiziționează lapte și din Ungaria. În timpul
iernii, circa 85-90% din laptele pe care îl procesează provine
din România, iar in restul anului procentul este de 100%.

„Aproape nimic din ce era aici, nu se mai vede. Totul
este nou, totul este regândit după principiile eficienței
și ale respectării legislației privind calitatea și siguranța
alimentară”, își amintește antreprenorul.

„Cumpărăm lapte din Ungaria doar atunci când fermele
locale nu dispun de cantitatea necesară de lapte. Ştiu că
fermierii sunt supăraţi că noi luăm lapte din străinătate,
dar pentru noi este o salvare când nu găsim lapte pe piaţa
locală. Marile magazine vor marfă, iar fermele locale nu pot
susţine necesarul de lapte”, a spune Florin Herbai.

Desigur, restructurarea și modernizarea activității nu a
însemnat doar atât. În primul rând, s-a renunțat la fabrica
din Făget. Apoi, întreaga tehnologie de procesare a fost
modernizată, achiziționându-se utilaje și echipamente de
ultimă generație.

În vara anului 2017, Lactalis a cesionat temporar companiei
Simultan, licența de producție și comercializare a untului
sub marca „La Dorna”, această cesiune fiind condiția impusă
de Consiliul Concurență pentru ca, ulterior, grupul francez sa
poată prelua companiile Covalact și Lactate Harghita.

Dacă până în 2017, inclusiv, compania s-a concentrat pe
activitatea sa, fără a pune accent pe imagine, în 2018,
Simultan a demarat o campanie de rebranding şi de
promovare a brandului SIM – Puternic românesc.
„Acest lucru nu l-am făcut niciodată pentru Simultan,
nici măcar pentru piaţa din Timişoara. Noi nu am investit
niciodată în reclamă. Noi am rămas cel mai mare procesator
de lapte cu acţionariat românesc, dar nu prea a auzit lumea
de noi. Trebuie să lucrăm şi la imagine”, a mai spus Florin
Herbai.
Compania procesează anual peste 50 de milioane de litri
de lapte. Din acest lapte, ies pe poarta fabricii din Orțișoara
peste 150 milioane de produse finite, astfel că Simultan este
pe primul loc în România la numărul de produse finite.
„Brandul SIM are la bază valori puternice pe care le afirmă și
confirmă în fiecare produs. Și totul pornește de la misiunea
noastră de a pune pe mesele românilor tot ce-i mai bun
din natură, pentru că doar cu hrană curată putem crește
puternici, ageri și cu fibră morală. Campania de comunicare
promovează beneficiile produselor fără clișee, oferind o
perspectivă curată, autentică, asupra a ceea ce înseamnă
hrană sănătoasă”, spune antreprenorul.
S-au făcut investiții masive și în Fabrica de la Orțișoara,
ajungând de la o capacitate de prelucrare de 10.000 litri/
zi la una de peste 300.000 litri/zi. „Astfel, la Orțișoara avem
una dintre cele mai mari fabrici de procesare a laptelui din
țară. În 2018 am finalizat ultima investiție de 5,5 milioane
euro în fabrica de la Orțișoara, iar în 2019 avem pregătită
încă o investiție de 2,4 milioane euro”, a adăugat Florin
Herbai.

„Suntem cel mai mare procesator de lapte cu capital
integral românesc și ne-am asumat misiunea de a ne
hrăni clienții cu produse lactate de cea mai bună calitate,
provenite din lapte bogat în calciu, fier și tărie de
caracter.”
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SECRETELE SUCCESULUI
În cei peste 21 de ani de activitate, compania a realizat
investiții de peste 20 milioane de euro. „În fiecare
dimineață, m-am trezit cu gândul de a realiza produse de
calitate, fiind convins că doar așa pot reuși, doar așa pot
convinge clientul final. De aceea, încă de la început, nu am
admis altfel. Ne-am aprovizionat cu lapte de cea mai bună
calitate, cu lapte conform. Până și fluxul tehnologic a fost
dimensionat potrivit acestor cerințe. Poate am greșit, nu
știu, uitându-mă la ce se întâmplă în jur, dar în fiecare zi
am conștiința lucrului bine făcut”, spune Florin Herbai.

când a fost cazul, atunci când am dorit, punctual, să
remediez o situație sau să îmbunătățesc un aspect, fie el
tehnologic, fie managerial. La Simultan, fiecare știe ce are
de făcut, iar rezultatele se văd”, adaugă antreprenorul.

PLANURI DE VIITOR

Alături de determinarea de a reuși în afaceri și de a dezvolta
compania prin forțele proprii, cu planuri pe termen scurt
și reinvestirea profitului în fiecare an, echipa condusă de
Florin Herbai este unul dintre pilonii importanți ai succesului
Simultan.

„Simultan este o afacere solidă, eficientă, profitabilă.
Volumul nostru de afaceri este prea mare și prea bine
fundamentat ca să fie periclitat în vreun fel, în anii
care vor urma. Dar, pe ansamblu, industria laptelui din
România are un viitor sumbru, dacă nu se vor lua măsurile
absolut necesare de revigorare. Noi ne vom asigura atât
aprovizionarea cu lapte materie primă, cât și desfacerea.
Dar, s-ar putea ca mulți și, în special, fermierii, să fie în
mare dificultate”, consideră Florin Herbai, Director General
Simultan.

„Din rândul salariaților noștri, se detașează specialiștii
de foarte înaltă calificare, indiferent dacă vorbim despre
tehnologi, chimiști, ingineri de utilaje sau electroniști. În
plus, eu nu sunt managerul căruia îi place să se implice în
absolut orice. Niciodată nu mi-am făcut planuri pentru o
perioadă mare de timp. De fiecare dată, am intervenit atunci

Diversificarea producției, creșterea notorietății brandului
”SIM – Puternic Românesc”, câștigarea bătăliilor cu
multinaționalele, robotizarea procesului de producție
împreună cu implementarea de tehnologii noi sunt câteva
dintre planurile de viitor pe care antreprenorul dorește să le
atingă pe termen mediu și lung.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII UN BRAND MADE IN ROMANIA
Potrivit antreprenorului, pentru o companie românească
precum Simultan este greu să lupte cu multinaţionalele
pe piața lactatelor deoarece de multe ori acestea ”distrug
firmele mici mergând pe pierdere”.

zeci de astfel de companii, cu capital românesc, care din
păcate, au pierdut totul, dintr-o astfel de luptă inegală”,
spune Florin Herbai.

„Cumpărăm materia prima în principal de la fermele din
România. Vindem produsele noastre în aceleași rețele.
Practic, funcționăm pe aceeași piață atât la achiziție cât și
la vânzări. Unii își permit să ofere un preț mare pe materia
primă și un preț mic la vânzarea produselor, chiar dacă
acest lucru generează pierderi, chiar și zece ani la rând. Noi,
companiile cu capital românesc nu ne putem permite așa
ceva. Nu avem de unde să acoperim aceste pierderi. Sunt

„Alături de toată munca noastră și de succesul pe care
îl înregistrăm, o altă dovadă a solidității companiei
Simultan este că am ajuns în finala «Made in Romania»,
după ce am fost nominalizați printre primele 50 cele mai
performante companii din România, indiferent de profilul
lor, indiferent de domeniul lor de activitate!”

Dragoș Costache, Director Dezvoltare Simultan

U N S FAT P E NTR U ANTR E P R E N O R I I CAR E
VO R SĂ Î N CE APĂ O AFACE R E S I M I L AR Ă
„Cei care doresc să intre în industria laptelui trebuie să știe că au nevoie de: inventivitate, putere de
muncă, multă răbdare și nu în ultimul rând, bani.”

Florin Herbai
Director general
SIMULTAN
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Cifra de afaceri (mil. RON)
Profit net / Pierdere (mil. RON)
94.5

„Pe plan extern, în relaţiile cu clienţii, m-a ajutat că sunt femeie, am avut un capital
de încredere în plus. Veneam dintr-o ţară cu grad mare de risc, şi am obţinut totuşi
contracte de milioane de euro. Este necesar să fii o prezenţă agreabilă, să vorbeşti
fluent limbi străine, să fii diplomat şi să ţi se simtă personalitatea. Nu m-am dus
niciodată umilă să cuceresc pieţe externe.”
Doina Cepalis,

103.4

98.6

Totodată, Te-Rox vinde scaune auto de copii și prin
intermediul site-ului propriu bebetex.ro, intrarea pe online
fiind unul dintre pariurile pe care fiica antreprenoarei,
Roxana Cepalis, l-a făcut încă din anul 2008, când comerțul
online era încă la început în România.
„Dacă în 2007, în prima săptămână, producția a fost în
valoare de 1500 de euro, în prezent, această producție este
realizată în 18 minute”, mai spune Doina Cepalis.

I D E N T I TAT E A C O M PA N I E I
2.4

4

2.5

Președinte și Fondator Te-Rox Prod

2015

Pașcani

LOCAȚIE
ANUL ÎNFIINȚĂRII
DIRECTOR GENERAL

2007
Cosmin Buiciac
Doina Cepalis

FONDATOR

Doina și Roxana Cepalis

ACȚIONARIAT
NUMĂR ANGAJAȚI
ACTIVITATEA COMPANIEI

1.150
Producător de centuri de siguranță,
huse și scaune auto pentru copii

POVESTEA DE CREȘTERE
„În 2006, când am mers în Franța la licitație, am plecat
cu 500 de euro, din care 498 de euro a fost cazarea. Eram
supărată că nu am intrat în licitație și m-au pus să aștept ore
întregi, astfel că am intrat acolo foarte determinată și leam spus că eu nu sunt croitoreasă, ci sunt un om de afaceri
care a venit să le propună un business de viitor. Atitudinea
mea i-a convins și așa a început povestea Te-Rox.”

Doina Cepalis,
Fondator Te-Rox

Te-Rox Pașcani nu ar fi existat astăzi fără perseverența
Doinei Cepalis. Povestea antreprenoarei pare scrisă după
regulile bursei, cu puseuri de volatilitate extremă, de la
falimentul primei încercări în lumea antreprenoriatului
industrial în anul 2000, până la clădirea unei companii cu
afaceri de peste 21 milioane de euro.
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Înființată în aprilie 2007, cu doar 10 angajați și un capital
de 10.000 de euro, Te-Rox a pornit prin a produce huse
pentru scaune auto de copii și centuri de siguranță în sistem
lohn pentru compania franceză Team Tex, care dorea să-și
relocheze o parte din producție în Europa de Est.
În 2008, când criza economică globală începea să-și facă
simțită prezența și în România, Te-Rox a renunțat la
producția lohn și a început să exporte produse sub propriul
nume, iar performanțele economice înregistrare în anii ce
au urmat pot fi calificate drept „exotice” pentru o economie
în care criza economică se resimțea puternic. Astfel, Te-Rox
a reușit să se impună la nivel mondial în nişa producătorilor
de echipamente de siguranţă pentru copii, cifra de afaceri
crescând de aproape 90 de ori, de la 230.000 de euro în 2007
la 20 milioane de euro în 2010.
„Activăm într-o piață cu produse complexe, care necesită
măsuri stricte de siguranță. În momentul în care noi am

2016

2017

reușit să asigurăm acest avantaj competitiv marilor lanțuri
de magazine prin eliminarea stocurilor mari pe care erau
nevoite să le facă prin importurile din China, am reușit să
cucerim piață după piață. Am început cu Franța, a urmat
Marea Britanie, Germania și, apoi, contractele au curs.
Am avut mult curaj și o șansă, am luptat şi am reuşit. Nu
am cedat niciun moment, după o zi de lucru mergeam
direct de acolo la întâlniri în Paris sau Hong Kong”, spune
antreprenoarea.
Odată cu renunțarea la producția lohn, în 2008, Te-Rox
înființează și o secție de producție de centuri de siguranță
pentru scaunele auto de copii. Doi ani mai târziu sunt
înființate două noi puncte de lucru în Roman și Iași, cu un
total de 155 angajați. În anul 2011, antreprenoarea Doina
Cepalis derulează o nouă rundă de investiții importante în
fosta fabrică de mase plastice din Iași, compania reușind
astfel să-și producă necesarul de piese plastice folosite
în asamblarea centurilor și de asemenea să își asigure
capacitatea de injecție a cocii scaunului auto. În anul 2012,
Grupul Te-Rox a lansat pe piața scaunelor auto, gama
proprie de produse MIGO, produs care a obținut 5 stele de
siguranță și confort EURO NCAP. Un an mai târziu, compania
și-a reorganizat liniile de producție pentru husele auto,
introducând tehnologii noi de imprimare și sublimare.
Astăzi, cu 3 fabrici în Pașcani, Iași și Roman, Te-Rox este
cel mai mare producător de accesorii și scaune auto pentru
copii din Europa. Peste 16.000 de huse, 9.000 de centuri
de siguranță sunt produse zilnic, aproximativ 98% din
producție fiind exportată. Doar în Franța, compania are o
cotă de piață de peste 60% din segmentul de scaune auto
pentru copii. Prin intermediul Team Tex, produsele Te-Rox
ajung în magazinele a peste 50 de țări din 4 continente.
Produsele Te-Rox au fost fabricate sub licență Ferrari,
Disney, FisherPrice, Carrefour, Prental, Mothercare, Nania,
Kiddicare etc, având o gamă variată de modele și depășesc
standardele cele mai exigente de calitate și siguranță.

„Fiind implicată în activitatea de zi cu zi a companiei,
mergând printre oameni și discutând cu ei chiar acolo,
în zona de producție, am devenit cu toții o familie. Sunt
oameni care lucrează în Te-Rox încă de la începuturi,
mulți chiar de pe băncile școlii, pe care i-am specializat
și pe care vrem să-i avem în familia Te-Rox pentru cât
mai mult timp.”
Te-Rox este una dintre puținele companii din România care
nu se confruntă cu probleme în ceea ce privește forța de
muncă, deoarece oferă stabilitate și, totodată, clienții săi îi
solicită audit social, dar și pentru că antreprenoarea vrea să
le ofere angajaților condiții cât mai bune de muncă.
„Activăm într-o zonă defavorizată, oamenii au nevoie de bani
și stabilitate. Te-Rox este pentru ei un brand și le conferă
siguranță, astfel că avem totdeauna cereri de angajare. Am
instruit peste 1000 de oameni printre care și operatori de
roboți industriali. Am făcut singuri această calificare, în
fabrică, iar acesta este și motivul pentru care numim Terox
o mare școală. Am angajat sute de absolvenți, care au fost
subvenționați cu o sumă mică de la Buget, absolvenți pe
care trebuie să-i păstrezi doi ani, însă interesul nostru este
să-i păstrăm în continuare, deoarece au devenit specialiști
foarte buni. În această industrie sunt norme de siguranță
a copilului în trafic, reglementări internaționale pe care le
respectăm cu foarte mare strictețe”, spune Doina Cepalis.
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SECRETELE SUCCESULUI
„La Te-Rox am lucrat cu oameni tineri şi foarte tineri,
în marea lor majoritate. Ei nu au limite, ci doar voință
şi devotament. Vor să reuşească şi au devenit, în scurt
timp, lideri. Nu au bariere în companie, iar compania
este pentru ei un mare campus universitar, o şcoală
unde aplici ceea ce înveți şi vezi rapid rezultatele. Toţi
învăţăm.”

există ierarhii. La noi există egalitate. Asta este cheia
succesului. Cine este cel mai bun, va fi desemnat să conducă
departamentul, proiectul. Cred că de aceea am reușit, mai
spune antreprenoarea.

PLANURI DE VIITOR
„Contextul economic global și birocrația mă obligă la o
creștere economică controlată, avem cerere în creștere pe
care am putea-o onora dacă am deschide o nouă fabrică.
Pe de o parte, este mai bine pentru siguranța companiei și
siguranța calității produselor”, spune antreprenoarea.
Cei mai agresivi concurenți ai Te-Rox sunt companiile
chineze, care participă în număr mare, câte 30 – 50 de
companii, la târgurile internaționale de profil, cu replici ale
produselor europene. Totuși, fiind prezentă pe mai multe
piețe de desfacere, Te-Rox își asigură diversitatea care
reduce riscul, iar pe de altă parte îi permite să păstreze
prețurile la un nivel la care să poată face față concurenței
companiilor chineze.

Perseverența, intuiția, echipa și inovația sunt câteva
dintre secretele succesului afacerii fondate de Doina
Cepalis. Te-Rox este singura companie de profil care a
introdus un sistem de alarmă pe centura de siguranță
a scaunului auto, care avertizează părinții în momentul
în care copilul a reușit să deschidă sistemul de prindere.

Industria și exportul sunt doi piloni principali ai dezvoltării
economiei românești și ai oricărei companii care vrea să
crească. Mergând pe acest principiu economic, Te-Rox a
intrat în acționariatul unei companii de distribuție din
Brazilia și intenționează să aibă o prezență mai mare pe
această piață.

„Întotdeauna m-am bazat pe intuiție şi am fost înaintea
studiilor de piaţă. Simțeam că ceva nu va funcționa în viitor.
Aşa am trecut de la retail, la industria textilă, agricultură
şi acum la industria automotive. Inovația face parte din
business. Este în buget, în bilanţ, în producție. Nu există
fără inovație. O companie este o construcție arhitecturală
productivă. Inovezi în ceea ce priveşte modul de organizare,
inovezi metode de motivare a echipei, inovezi avantaje
pentru client. Doar aşa apare succesul”, spune fondatoarea
Terox.

În același timp, Te-Rox își propune să continue investițiile în
noi tehnologii, în special în roboți industriali.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII UN BRAND MADE IN ROMANIA
„În anul 2000, când m-am stabilit la Pașcani, le-am promis
oamenilor că am venit ca proprietar al unei fabrici, ca industriaș și
rămân industriaș. Cred că am dat valoare oamenilor din comunitate
prin ceea ce facem noi. I-am rugat să facă parte din echipa noastră
și să devină operatori, specialiști. Oameni care nu erau formați
acum știu foarte multe. Cred că am dat ceva comunității înapoi. Am
dat specialiști, avem 2000 de copii de care ne ocupăm, mă refer la
copiii salariaților. Eu întotdeauna spun că noi nu avem doar 1000
de salariați, ci și 2000 de copii. Sunt familii întregi ale căror destine
depind de noi și nu i-am dezamăgit. Suntem responsabili din punct
de vedere social în comunitățile din care fac parte angajații noștri
și asigurăm sustenabilitatea mediului înconjurător. Am rămas aici,
învățăm împreună, exportăm și am învățat ceva: plus-valoarea vine
din export. Așa poate deveni o țară bogată, cu o industrie bogată,

cu un export, fiindcă o țară are două surse de venit, respectiv
împrumuturile bancare și plus-valoarea noastră. Noi suntem
izvorul taxelor, iar din taxe se construiesc școli și spitale”, spune
antreprenoarea Doina Cepalis.

„Suntem mândri că suntem «Made in Romania», un proiect
prin care sunt promovate valorile românești. Într-un produs
«Made in Romania» există multă muncă, creativitate și mai
ales inovație. Într-o piață globală și extrem de competitivă,
avem nevoie de recunoaștere, iar Bursa de Valori București,
prin acest proiect, știe foarte bine să o facă.”

„Este bine să fii pretutindeni, s-au închis piețe din
Ucraina, Rusia, iar pe de altă parte, am deschis piețe în
Japonia, China. Noi lucrăm cu volume și câștigăm prin
volume. Poziția geografică a României, competența
românilor, modul rapid de adaptare, distanța mică
de livrare între comandă și produs pe raft reprezintă
avantaje enorme ale economiei românești.”

Investițiile realizate în cei 12 ani de activitate în întregul
grup Te-Rox au depășit 12 milioane de euro.
Un alt secret al dezvoltării accelerate al companiei este
pariul pe generația tânără, Te-Rox fiind una dintre puținele
companii românești cu un număr mare de tineri sub 30 de
ani promovați în etape succesive în funcții de conducere.
„Am fost speaker în cadrul mai multor universităţi, am
interacţionat cu tinerii de acolo. Cred că toți antreprenorii
trebuie să facem programe de internship plătite, pentru ca
tinerii să vadă ce înseamnă trecerea de la mediul universitar
la lucruri concrete. Am ţinut discursuri alături de echipa
mea de manageri, în fața studenţilor, dar trebuie să facem
acest lucru pe scară largă pentru a le da tinerilor încrederea
de care au nevoie. Ştiu că se fac multe proiecte de acest
tip, sunt proiecte frumoase, dar din păcate ne lipseşte un
proiect la nivel de ţară”, afirmă Doina Cepalis.

U N S FAT P E NTR U ANTR E P R E N O R I I CAR E
VO R SĂ Î N CE APĂ O AFACE R E S I M I L AR Ă
„Nu ai cum să ajungi la o maturitate antreprenorială, nu ai cum să înțelegi piața și cultura economică a
țărilor unde vrei să ajungi, dacă nu faci și greșeli.”

Doina Cepalis
Președinte și Fondator
Te-Rox

”La noi lucrează tineri, marea majoritate din Pașcani sau
din împrejurimi. Ceea ce văd eu în tineri este potențialul.
Ei au un viitor în față, suntem o comunitate, avem o cultură
antreprenorială specială, deoarece în proiectele noastre nu
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Cifra de afaceri (mil. RON)
Profit net / Pierdere (mil. RON)
27

„În domeniul nostru inovația este parte din cotidian, deși poate părea un clișeu este o
realitate. Fiind o piață aglomerată, aproape globală, unde companii similare își prezintă
soluțiile, serviciile, produsele, inovația este de multe ori cea care face diferența. Sigur
că nu tot ce se întâmplă este revoluționar, dar ajustări creative ale proceselor obișnuite
pot optimiza și respectiv aduce beneficii majore clienților.”
Ioan Cocan,
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Managing Partner Tremend

2015
LOCAȚIE
ANUL ÎNFIINȚĂRII
DIRECTOR GENERAL
FONDATORI
ACȚIONARIAT

NUMĂR ANGAJAȚI
ACTIVITATEA COMPANIEI

POVESTEA DE CREȘTERE
„Povestea Tremend a început când l-am cunoscut pe
Marius Hanganu, am fost colegi la secția Calculatoare,
Facultatea de Automatică și Calculatoare - Universitatea
Politehnică din București. După terminarea facultății, am
lucrat fiecare la firme diferite până în 2004, când am
colaborat câteva luni în Silicon Valley pentru un start-up.
Am cunoscut multă lume acolo, colegii ne-au fost printre
primii clienți care ne-au recomandat mai departe.”
Ioan Cocan,
Co-Fondator & Managing Partner Tremend

Tremend a luat naștere în noiembrie 2005, iar primul sediu
a fost într-un apartament cu trei camere. Multă vreme nici
nu au avut un departament de vânzări, s-au bazat doar
pe relațiile pe care le-au creat. Acum, Tremend înseamnă
o echipă de peste 230 de specialiști, clienți în 15 țări pe 3
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2016

2017

București
2005
Ioan Cocan, Managing Partner
Marius Hanganu, Managing Partner
Ioan Cocan, Marius Hanganu
Ioan Cocan 45%
Marius Hanganu 45%
Bogdan Nitulescu 10%

furnizori de tehnologie din regiune, în topurile Deloitte
Technology Fast 50, INC. 5000 și Financial Times 1000 și a
construit premisele pentru extinderea echipei.

I D E N T I TAT E A C O M PA N I E I
„Ne-am folosit experiența dobândită în Silicon Valley
pentru a dovedi că în România se poate face business
tehnologic de performanță”

Dețin în portofoliu clienți din 15 țări de pe 3 continente,
din Atlanta și per total din 14 state din SUA, UK, țările
scandinave, Germania, Italia, Olanda, România, Belgia,
Franța, Spania, Canada.

230
Software Development

„Cu fiecare proiect pe care îl livrăm dorim să ne consolidăm
imaginea de vendor de încredere, un partener de tehnologie
solid, stabil, cu rezultate. Oferim organizațiilor de diferite
dimensiuni, de la companii Fortune 500 la start-up-uri,
expertiză tehnică și soluții bazate pe inteligență artificială,
învățare automată, IoT, Blockchain sau microservicii. În
decurs de 13 ani, am realizat peste 400 de proiecte iar
business-ul Tremend a continuat să crească.” a mai spus
Ioan Cocan.

continente, cu aceeași cultură axată de la început pe
învățare continuă, pe colaborare și pe agilitate.
Fondatorii companiei au pornit la drum cu acest proiect
din dorința de a fi un partener tehnic pentru proiecte de
inovație, pentru care nu există soluții simple. Iar această
nevoie există în industrii și companii extrem de diferite:
de la corporații dinamice care doresc să ofere o experiență
cât mai bună consumatorului, până la start-up-uri puternic
digitalizate.
După ce a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri de 399%
în perioada 2013- 2016 și a devenit compania românească
cu cea mai alertă creștere în Deloitte Technology Fast 50 CE
2016, Tremend și-a consolidat prezența în SUA prin achiziția
648 Group, companie de servicii de dezvoltare web și mobile
cu sediul în SUA.
În 2017, Tremend a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri
la 6 milioane de EURO, cu 68% mai mult față de anul 2016.
Tot în acest an, compania s-a alăturat celor mai dinamici

Ne-am folosit experiența dobândită în Silicon Valley pentru
a dovedi că în România se poate face business tehnologic
de performanță, iar astăzi avem în palmares 400 de proiecte
de anvergură, fie că vorbim de telecom, sectorul financiar,
auto sau de retail”, a declarat Ioan Cocan, Co-Fondator &
Managing Partner.

Tremend oferă și consultanță pe lângă cerințele concrete ale
unui proiect, au o expertiză solidă și o experiență care îi
ajută să treacă dincolo de limitele unde s-ar opri în mod
normal livrarea. Înțeleg business-ul clientului astfel că
propun îmbunătățiri, optimizări. Întreaga echipă Tremend
este pasionată de tehnologie astfel că sunt la curent cu cele
mai noi tehnologii, ceea ce se reflectă în soluțiile pe care
le oferă.
„Creștere pe care compania a înregistrat-o demonstrează
ADN-ul ingineresc ce stă la baza organizației create de noi.
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„Încă de la început, obiectivul nostru a fost să punem
România pe harta IT. Credem cu tărie că succesul este
determinat de o serie de factori: echipa, atenția la
cultura organizațională și un ritm accelerat de adopție al
celor mai noi tool-uri și tehnologii.”

SECRETELE SUCCESULUI
„Încă de la început, obiectivul nostru a fost să punem
România pe harta IT. Credem cu tărie că succesul este
determinat de o serie de factori: echipa, atenția la cultura
organizațională și un ritm accelerat de adopție al celor mai
noi tool-uri și tehnologii. Tehnologia continuă să schimbe
lumea, dar pentru a crea un impact pozitiv și semnificativ,
trebuie să punem pe primul loc oamenii.
De asemenea, în domeniul nostru inovația este parte din
cotidian, deși poate părea un clișeu este o realitate. Fiind
o piață aglomerată, aproape globală, unde companii
similare își prezintă soluțiile, serviciile, produsele, inovația
este de multe ori cea care face diferența. Sigur că nu tot
ce se întâmplă este revoluționar, dar ajustări creative
ale proceselor obișnuite pot optimiza și respectiv aduce
beneficii majore clienților. O companie care are o strategie
axată pe inovație va avea un avantaj în a atrage specialiști.
Este o piață competitivă și în ceea ce privește angajările,
nu doar livrarea de soluții”, a mărturisit co-fondatorul
Tremend, Marius Hanganu.

„Aud din ce în ce mai multe povești de succes și mă bucur
să văd companii românești care fac acest lucru și cred că
este un efort comun pentru a reuși să creștem o imagine
bună despre România. Aș vrea să ne lăudăm mai mult cu
reușitele românești, iar Anul Centenarului mi se pare un
prilej nemaipomenit să facem acest lucru.”, a adăugat
antreprenorul Ioan Cocan.

PLANURI DE VIITOR
„Consideram că este foarte important să investim
continuu în programe de învățare pentru colegii noștri.
Organizăm trainings, tech-talks și hackatons. Avem un
laborator experimental pe tehnologii emergente precum
Artificial Intelligence, IoT, Big Data, Machine Learning,
investim în cele mai inovatoare tehnologii și dezvoltăm
prototipuri de chatbots și soluții de telemedicină.”

Pe termen scurt prioritatea este de construire a zonei de R&D
în Tremend. Au început deja să lucreze la un nou produs care
conectează platforme IoT cu date din soluțiile enterprise
(ERP, MRP, CRM, BI etc.) și la un laborator experimental
pe tehnologii emergente precum LoRa și NBIoT. Tremend
folosește cele mai inovatoare tehnologii ale momentului, de
la AI și IoT, la Machine Learning și microservicii.

Piața românească a început cu proiecte mici livrate către
companii din extern. Expunerea la clienți externi a educat
mult și companii și personalul din companii.
Ulterior au apărut și produsele, sau companiile de produs,
dar în continuare ponderea lor este mică. Sigur că a evoluat,
dacă la început proiectele erau timide, România a devenit
un hub și o destinație predilectă. Există deja mai multe
fonduri de investiții, o piață vibrantă de evenimente de
start-up-uri și cu siguranță zona de inovație va crește mult
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Pe termen lung obiectivul este de extindere și dezvoltare
la nivel global. Un prim pas în această direcție a fost
extinderea peste ocean prin preluarea companiei 648 Group.
Această achiziție le oferă posibilitatea de a fi mai aproape
de potențialii clienți, de a fi în permanent contact cu piața
și totodată răspunde nevoii de a dezvolta portofoliul în
afară României. Având deja clienți în 14 state din SUA, este
un prim pas în strategia de dezvoltare la nivel global, pe
termen mediu și lung, Tremend urmărind să-și consolideze
poziția în SUA, Regatul Unit și țările scandinave.
„Între cele două companii există o sinergie în ceea ce
privește cultura tehnică și experiența în a lucra cu organizații
din SUA. Împreună, ne propunem să creștem portofoliul de
clienți în această regiune, oferind soluții tehnice complexe
și expertiză în Artificial Intelligence, Internet of Things,
Machine Learning sau Big Data“ Marius Hanganu, Managing
Partner Tremend.

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII UN BRAND MADE IN ROMANIA
În IT, România are o recunoaștere internațională pentru
specialiștii ei. Potrivit datelor analizate de CBRE, România
este cea mai atractivă destinație din Europa Centrală și de
Est, pentru furnizorii de servicii de business, cum este și
cazul companiilor specializate în activități de IT. Acest lucru
este datorat specialiștilor și mediului care oferă o balanță
perfectă între calitatea serviciilor și costuri.
În România, piața IT este foarte competitivă, atât din
perspectiva proiectelor, clienților, dar și a resursei umane.
Însă Tremend a reușit să își găsească o serie de avantaje:
proximitate culturală, apartenența la UE, costuri de operare
competitive.
„Comparativ cu alte țări din regiune, la noi se vorbește foarte
bine engleza, iar cultura de afaceri este foarte apropiată

de cea din Europa de Vest și SUA. În plus, românii au spirit
antreprenorial, își aduc aportul cu idei și sunt departe de a
fi executanți. În esență este la fel oriunde, însă România are
particularitățile ei. Sunt provocări specifice, o anumită lipsă
de predictibilitate, birocrația, dar se compensează. Trebuie
o strategie bună, care să ia în calcul variabilele, un back-up
plan”, mai declară Ioan Cocan.

„Ce a lipsit în termeni de climat favorabil pentru
dezvoltare, a fost compensat prin colaborare, prin
sprijin și transfer de know-how între prieteni, companii
uneori competitoare. Am învățat să colaborăm, să ne
sprijinim reciproc pentru că în definitiv piața este
suficient de mare.”

U N S FAT P E NTR U ANTR E P R E N O R I I CAR E
VO R SĂ Î N CE APĂ O AFACE R E S I M I L AR Ă
„ Le recomandăm să se pregătească pentru asta dacă își doresc un business pe cont propriu. Să capete
experiență, să înțeleagă cum merg lucrurile, să ceară sfaturi oricui e dispus să îl asculte și să i le ofere.
Start-up-urile de acum au la îndemâna mult mai multe resurse pentru a începe un business - de la
incubatoare de afaceri, până la experiența companiilor care au deja ani buni în domeniu, la care se
adaugă asociațiile de profil.”

Ioan Cocan
Co-Fondator & Managing Partner
Tremend
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Mazars este o organizație internațională, integrată
și independentă, specializată în audit, contabilitate,
servicii fiscale, juridice și de consultanță.
De la 1 ianuarie 2019, Mazars operează în 89 de țări
și teritorii și se bazează pe experiența a 23.000 de
profesioniști pentru a acorda suport specializat
grupurilor mari internaționale, companiilor mici și
mijlocii, investitorilor privați și organismelor
publice, în fiecare etapă a dezvoltării lor.
Tel: (+40)312292600
E-mail: Contact@mazars.ro
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Bursa de Valori București (BVB) este instituția
centrală a pieței de capital din România, fiind
operatorul de sistem și de piață autorizat
de Autoritatea de Supraveghere Financiară
din România. BVB facilitează fluxul de bani
între investitorii - cei care dețin capital și
antreprenorii care au nevoie de capital pentru
dezvoltare.

Povestea Băncii Transilvania a început în
Cluj-Napoca, cu o echipă formată din 13
persoane şi o sucursală.

Mazars este o organizație internațională,
integrată și independentă, specializată în
audit, contabilitate, consultanță financiară
și fiscală. Fondat în anul 1940 în Rouen,
Franța, grupul operează în prezent în 89 de
țări, din Asia, Europa, SUA, America Latină
și Australia și se bazează pe experiența a
peste 23.000 de profesioniști.

Bursa de Valori București oferă o alternativă
de finanțare atât companiilor mature, care pot
atrage capital pe Piața Principală, precum și
start-up-rilor și IMM-urilor pentru care a fost
creata piața AeRO. Pe ambele piețe pot fi
emise acțiuni și obligațiuni.
Numai în 2017, oferte noi de acțiuni și obligațiuni
în valoare cumulată de peste 5 miliarde de
lei au fost absorbite de investitorii activi la
Bursa de Valori Bucuresti, atât investitori
instituționali, cât și investitori individuali,
majoritatea ofertelor fiind suprasubscrise.
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BT este astăzi este printre cele mai
puternice bănci din România, cu activitate
organizată pe trei linii de business Retail, IMM şi Corporate -, aproximativ
2.2 milioane de clienți şi peste 7.000 de
persoane în echipă.
Este prima instituție bancară care a fost
listată la Bursa de Valori București și
singurul brand bancar românesc inclus în
clasamentul Brand Finance 500 Ranking
2019.

În România, Mazars este prezent din anul
1995 cu o echipă locală de 200 de experți
iar portofoliul său de clienți include grupuri
mari internaționale, firme mici și mijlocii,
instituții financiar-bancare, organisme
publice și investitori privați.
Mazars dezvoltă continuu instrumente și
metodologii inovatoare, adaptate pieței,
care adresează nevoile clienților săi și ajută
la transformarea provocărilor actuale în
oportunități.
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www.horvath-partners.com

www.nndkp.ro

www.catalystromania.ro

www.tradeville.eu

Horváth & Partners este o companie
internațională
de
consultanță
în
management, independentă, cu peste
1.000 de experți. Fondată în 1981, cu sediul
central în Stuttgart, Germania, compania
are birouri în Germania, Austria, Ungaria,
România, Elveția, Arabia Saudită și
Emiratele Arabe Unite.

Înființată în 1990, NNDKP este recunoscută
în mod unanim drept unul dintre promotorii
avocaturii de afaceri din România și un
furnizor de top de servicii juridice și fiscale
integrate.

Catalyst România este primul fond de
capital privat și capital de risc special
conceput pentru România. Sponsorizat
inițial de 3TS Capital Partners, una dintre
cele mai mari companii de capital privat
și capital de risc din Europa, Catalyst
Romania este în principal finanțată de
Fondul European de Investiții (EIF) prin
intermediul inițiativei JEREMIE, cofinanțată
de Fondul European de Dezvoltare
Regională.

Tradeville este lider al segmentului
de retail și în tranzacționarea online
din Romania (locul 1 după numărul de
tranzacții intermediate la BVB). Broker
autorizat din 1994, cu peste 20 ani de
experiență pe piața de capital din România
și peste 10 ani experiență în intermedierea
de instrumente financiare pe piețe
externe (NYSE / Euronext, NASDAQ,
TSX, London Stock Exchange, Deutsche
Borse), Tradeville este lider în aplicarea
inovațiilor tehnologice în domeniul pieței
de capital din România, fiind primul broker
român care a introdus posibilitatea de
tranzacționare via internet.

Mai mult decât atât, Horváth & Partners
este un membru al rețelei de consultanță
internațională în management “Cordence
Worldwide”, ceea ce întărește capacitatea
noastră de a sprijini clienții în regiuni
economice importante ale lumii, oferindule expertiză profesională în industrie,
adaptată la specificul local.
Competențele noastre de bază acoperă
domeniul de management și optimizare
a performanței, atât pentru întreaga
companie, cât și în domenii specifice de
expertiză precum Strategie, Inovație,
Organizare,
Vânzări,
Operațiuni,
Aprovizionare, Controlling, Finanțe și IT.
Horváth & Partners urmărește rezultate
care creează un beneficiu durabil, motiv
pentru care suntem alături de clienții
noștri în întregul proces, de la dezvoltarea
conceptului de afaceri până la ancorarea
acestuia în procesele și sistemele
organizației.

Totodată, NNDKP a fost prima societate
de avocatură din România care a propus
servicii IP asociate în mod uzual cu firmele
de tip butic, prin NNDKP Consiilere în
Proprietate Intelectuală, cât și servicii
fiscale prin NNDKP Consultanță Fiscală.
Companii locale și internaționale, fonduri
private de investiții, instituții financiare,
dar și antreprenori recurg la serviciile
juridice și fiscale oferite de NNDKP într-o
gamă largă de domenii.
În prezent NNDKP are o echipă formată
din peste 150 de avocați și consultanți și
birouri în București, Timișoara, Brașov și
Cluj-Napoca. Membrii echipei noastre se
disting prin servicii prestate la cele mai
înalte standarde de calitate, cunoștințe
profesionale temeinice, spirit comercial,
dar și printr-o înțelegere aprofundată a
particularităților sectoarelor industriale în
care activează clienții noștri.
NNDKP este plasată în mod constant pe
primele locuri în clasamentele realizate de
ghiduri juridice internaționale de renume
precum Chambers & Partners, Legal 500
și IFLR 1000.

Catalyst Romania este în prezent condus
de o echipă locală din Romania și vizează
in principal investiții în sectorul TMT,
incluzând Internet si Tehnologie (Software,
Hardware, Telefonie Mobila, E-Commerce),
Media si Comunicare (Digital Media,
Operatori Media etc.) și servicii bazate pe
tehnologie (Servicii pentru consumatori și
Business, servicii medicale etc.). Fondul se
axează pe investiții în microintreprinderi
aflate în creștere mare, care sunt fie
companii care au potențial de a deveni
lideri locali pe anumite segmente, fie
sunt competitori globali cu produse cu
adevărat inovatoare. În general investițiile
Catalyst Romania au valoare cuprinsă între
200.000 și 2.000.000 pentru sprijinirea
dezvoltării și creșterii în etapa de earlystage.

Din anul 2017, activitatea de finanțe
corporative devine o direcție strategică
a Tradeville, cu un departament dedicat
intermedierii de Oferte Publice. Până în
prezent, compania a intermediat cu succes
3 plasamente private și a participat la
oferta secundară de acțiuni MedLife.
În anul 2017, compania a fost premiată
cu titlul de “Cel mai bun broker pentru
investitorii de retail” -premiu special
acordat de Bursa de Valori București,
precum și cu “Premiul special pentru
educație financiară nebancară”– pentru
programul Școala de Investitori, oferit de
Autoritatea de Supraveghere Financiară în
cadrul Galei Premiilor Edu Fin, 30 martie
2018, Iași.

NNDKP a fost numită de patru ori “Firma de
avocatură a anului în România” (Chambers
& Partners) și de cinci ori “Firma de
avocatură a anului în IP în România”
(Managing Intellectual Property).
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VĂ M U LȚU MIM
PE NTRU
SUSȚIN E R E A CE LE I
DE -A DOUA E DIȚII
MADE IN ROMANIA .
FE LICITĂRI
CE LOR 15
COM PANII
FINALISTE !
Dorești să devii una dintre
poveștile de creștere ale României,
să intri în Liga BVB și să primești
consultanță și pregătire gratuită?
Îți așteptăm înregistrarea de
nominalizare a companiei la cea
de-a treia ediție a programului
Made in Romania. Pentru mai
multe informații, accesează
www.bvbleague.ro
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Ana-Maria Neațu
Specialist PR
ana-maria.neatu@bvb.ro

Ștefan Musgociu
Specialist Dezvoltare & Marketing
stefan.musgociu@bvb.ro

De asemenea, ne poți contacta la antreprenori@bvb.ro

Conceptul grafic a fost realizat de

