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...contextul pietei de retail din Romania:

• Expansiune rapida a jucatorilor internationali

• Inchiderea unor clienti “neperformanti”

• Dezvoltare clientilor locali



Cele mai importante 3 criterii in selectia 
furnizorilor:

• “Sa aiba produse de calitate!”

• “Sa aibe preturi mici / competitive”

• “Sa fie flexibili in acordarea termenelor de plata”

• Raspunsurile au fost furnizate de reprezentantii comerciantilor traditionali 
din editia 2007 a “Premiilor Revistei magazinul Progresiv”



Poduse de calitate

• Corecte si explicite pentru a putea fi intelese de 

consumatori

• Recunoscute de cumparatori

• Identificarea portofoliilor necesare in contextul 

clientilor magazinului



Sa aiba preturi mici / competitive

• alegerea bazei de comparatie este critica in 

aprecierea lor

• “mici” generic este o capcana pentru ca in final 

comerciantii sunt in acest business pentru profit

• Trebuie intelese categoriile sensibile la pret



Sa aiba preturi mici / competitive

• alegerea bazei de comparatie este critica in 

aprecierea lor

– Aceiasi categorie de comercianti, cu argumente 

comparabile de negociere cu furnizorii

• “mici” generic este o capcana pentru ca in final 

comerciantii sunt in acest business pentru profit

– Atractivitatea ofertelor pentru consumator, si valoarea 
generata de acestea

• Trebuie intelese categoriile sensibile la pret

– Consumatorul nu este sensibil la preturile produselor 

cu un ciclu lung de cumparare



Sa fie flexibili in acordarea termenelor de plata

• Nu este un criteriu in selectarea portofoliului din magazin

• Este deseori “exagerata” importanta lui, neglijand 

aspecte mai importante, (cum ar fi cererea)

• Este un cost al colaborarii si trebuie sa fie subiectul unei 

negocieri argumentate si nu comparatie arbitrara

• Nota: nici-unui furnizor nu-i place sa “plateasca”

neperformanta altor furnizori sau incapacitatea 
comerciantului de a evalua corect un terment solicitat



...ce ar mai putea conta?

• Consumatorul?

• Cumparatorul?

• Platitorul?

• Investitorul?



Premizele date de consumatorii romani:

• Desi mult mai ocupati si cu putin timp pentru 

cumparaturi, totusi prin definitie latini cu o 

dorinta mare de interactiune in acest proces

• In continua rafinare a alegerilor pe care le face

• Cu pretentii in crestere pe masura experientelor



Si-atunci, pentru a prospera:

• Ascultati-va consumatorii / cumparatorii

• Ascultati vanzatoarele

• Analizati portofoliile de produse existente

• Ajustati oferta de produse vs. Cerere

• Argumentati cererile pe care le faceti 
furnizorilor

• Fiti flexibili in a tine pasul cu schimbarile 
care pot aparea in tendintele de consum 
sau cumparare



Si-atunci, pentru a prospera:

• “speculati” nisele

• Dezvoltati servicii

• Activitati colaterale generatoare de trafic

• Cautati aliante care sa impartaseasca 
aceeasi viziune

• Fiti consecventi

• Si, da, monitorizati competitivitatea 
preturilor d.voastra



• “ nu gasesc la X produsele mele... Si merg 
la y, magazin mic, peste drum de blocul 
meu, si au o sortimentatie decenta din 
aceste produse”...

• Un vegetarian care cheltuie peste 1000 de Euro / 

luna pe alimentatie



• ‘’imi fac cumparaturile la magazinul z 
pentru ca au patiserie proaspata si o 
sortimentatia mare de franzele, baghete si 
paine feliata toate produse acolo, in fata 
mea, din care-mi place sa aleg”...

• Client care cumpara bazat pe nevoi si impuls, mult 

prea ocupat pentru a sesiza diferente de pret



oos

• Out of stock

• Ce se intampla daca un consumator nu 
gaseste un produs pe care intentiona sa-l 
cumpere?



Discutii libere



Va multumesc!


