
Reporter: Cum a evoluat piaþa de
plãci ceramice anul trecut ºi ce estimãri
aveþi pentru acest an?

Toni Teau: În 2013, piaþa localã de
plãci ceramice a raportat o uºoarã scã-
dere, influenþatã în mare parte de evo-
luþia semestrului al doilea. Astfel, dacã
în 2012 s-a raportat o valoare a pieþei
de aproximativ 120 milioane de euro ºi
un volum de 25 milioane de metri pã-
traþi, în 2013 estimãm cã valoarea a
ajuns la circa 115 milioane de euro cu
un volum de aproximativ 24 milioane
de metri pãtraþi.

În ceea ce priveºte anul 2014, acesta
poate reprezenta un nou început, în
condiþiile în care se va reuºi atragerea
fondurilor europene într-o pondere
semnificativã, în special în zona infra-
structurii rurale, pe lângã obþinerea

unui acces mai uºor la finanþare pentru
finalizarea construcþiilor demarate în
anii precedenþi. Dacã blocajul financiar
va continua, putem spune cã piaþa de
plãci ceramice se va situa în 2014 cel
mult la nivelul anului trecut.

Reporter: Cum au evoluat vânzãrile
de plãci ceramice ale grupului Lassel-
sberger în 2013 ºi cum preconizaþi cã
vor evolua acestea pe parcursul acestui
an?

Toni Teau: Colecþiile noi 2013 cât ºi
cele 19 modele noi de gresie porþelana-
tã lansate anul trecut au avut în piaþã
succesul scontat, ceea ce a dus la o
creºtere a cererii de produse Cesarom
pe segmentul retail.

Produsele Cesarom sunt prezente în
majoritatea magazinelor specializate,
dar ºi în toate magazinele de tip DIY din

România.
Colecþiile – Fantasy, Canvas, Opal –

nou lansate înregistreazã vânzãri sem-
nificative. Toate gresiile porþelanate
lansate în 2013 reprezintã un real suc-
ces, fapt ce ne determinã sã privim cu
optimism spre anul care a început.

Reporter: Care este opinia dumnea-
voastrã despre evoluþia mediului de
afaceri din þara noastrã ºi ce soluþii sunt
pentru ca piaþa de con-
strucþii sã se opreascã
din declin?

Toni Teau: Debloca-
rea creditãrii ºi atrage-
rea de noi investiþii în
sectorul imobiliar ar pu-
tea determina o creºtere
a pieþei de construcþii în
urmãtorii ani. Trebuie
avut în vedere faptul cã
sectorul construcþiilor
influenþeazã dezvolta-
rea sectoarelor adiacente ºi poate gene-
ra noi locuri de muncã dupã ce multe
din firmele de construcþii au intrat în in-
solvenþã.

Reporter: Piaþa de construcþii a cu-
noscut un nou recul în 2013, dupã revi-
gorarea firavã din 2012. Care sunt prin-
cipalele dificultãþi cu care grupul se
confruntã în acest context?

Toni Teau: Principalele provocãri cu
care ne-am confruntat în 2013 pe piaþa
de profil sunt:
l Lipsa de lichiditate în sectorul con-

strucþiilor;
l Lipsa proiectelor de anvergurã;
l Percepþia ºi prudenþa în rândul con-

sumatorilor finali determinate de efec-
tele crizei economice;
l Preþul, care a devenit un criteriu din

ce în ce mai important pentru consuma-

tori, o parte dintre aceºtia neavând în
vedere riscurile la care se supun prin
achiziþionarea produselor cu preþ mic în
spatele cãruia se ascunde de multe ori o
calitate îndoielnicã.

Reporter: Ce strategie aveþi pentru
impulsionarea vânzãrilor de plãci cera-
mice?

Toni Teau: Într-o piaþã concuren-
þialã ºi atât de dinamicã, o structurã a

portofoliului orientatã
ºi corelatã tendinþei ºi
cerinþelor geografice
ale pieþei, repartizarea
produselor pe segmen-
te de preþ ce acoperã o
arie largã de valori, fle-
xibilitatea ºi disponibi-
litatea ofertei, acþiunile
de fidelizarea adresate
c l i e ntu l u i f i na l s u nt
câteva dintre demersu-
rile pe care le gândim

pentru anul 2014.

Reporter: Ce tip de lucrãri mai sti-
muleazã cererea de plãci ceramice?

Toni Teau: Piaþa renovãrilor de lo-
cuinþe a înregistrat cea mai bunã dina-
micã, depãºind cu mult piaþa construc-
þiilor noi.

Reporter: Ce planuri de dezvoltare
are Lasselsberger în România pe termen
scurt ºi mediu?

Toni Teau: Calitatea produselor ºi
grija pentru aspectul estetic reprezintã
principala noastrã preocupare. În urmã-
torii ani planurile de retehnologizare ºi
utilarea cu cele mai noi maºini de deco-
rare sunt acþiuni ce se vor desfãºoarã
într-un ritm susþinut.
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“Piaþa renovãrilor de locuinþe a avut
cea mai bunã dinamicã, depãºind
cu mult piaþa construcþiilor noi”
“Deblocarea creditãrii ºi atragerea de noi investiþii în sectorul
imobiliar ar putea determina o creºtere a pieþei de construcþii”

“În urmãtorii ani
planurile de

retehnologizare ºi
utilarea cu cele

mai noi maºini de
decorare sunt

acþiuni ce se vor
desfãºoarã într-un

ritm susþinut”.

(Interviu cu domnul Toni Teau –
Director General, Lasselsberger România)


