
EFECTELE CRIZEI ÎN RÂNDUL FIRMELOR CARE COMERCIALIZEAZÃ MOBILÃ DE BIROU:

“Concurenþã mai acerbã ºi o politicã
de preþuri mult mai agresivã“

(Interviu cu Iuliana Carata, General Manager Techno Office)

Reporter: Cum a evoluat piaþa
mobilierului pentru birouri, anul
trecut comparativ cu 2013?

Iuliana Carata: Anul trecut, am
observat o stabilizare a pieþei de
mobilier special pentru segmentul
office la o valoare de aproximativ
50-60 de milioane de euro, dupã
ce, începând cu 2008, când valora
aproximativ 90 de milioane de
euro, a scãzut substanþial.

Reporter: Ce perspective are
aceastã piaþã, în 2015?

Iuliana Carata: Pentru anul în

curs mizãm pe o creºtere uºoarã a
pieþei de profil, cu câteva pro-
cente. Motivele care stau la baza
acestei estimãri sunt legate de
trendul ascendent care se observã
ºi pe piaþa imobiliarã. În plus, com-
paniile au analizat foarte atent pia-
þa în ultimii ani ºi, dupã o perioadã
de crizã economicã, a venit mo-
mentul sã reinvesteascã în confor-
tul angajaþilor.

Reporter: Ce produse noi au
apãrut pe piaþã ºi ce estimãri sunt
în acest sens pentru anul în curs?
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Amenajãri

Criza economicã a determinat o concurenþã mai acerbã ºi o politicã de preþuri mult

mai agresivã în rândul companiilor care oferã soluþii complete pentru amenajarea

spaþiilor de birouri, este de pãrere Iuliana Carata, General Manager Techno Office.

Domnia sa ne-a spus, în cadrul unui interviu, cã o schimbare a putut fi observa-

tã ºi în rândul clienþilor: “Comparativ cu anii de boom, tot mai multe companii

aleg acum mai atent mobilierul ºi opteazã pentru produse de calitate, deºi buge-

tele alocate nu mai sunt la fel de mari. Tot mai multe firme împrumutã elemente

moderne din design-ul de interior al companiilor de peste hotare ºi solicitã din ce

în ce mai des amenajarea unui spaþiu special de recreere”.

Doamna Carata ne-a vorbit atât despre evoluþia ºi tendinþele pieþei de profil, cât

ºi despre activitatea companiei pe care o conduce.



Iuliana Carata: Piaþa de mobilier
trebuie sã þinã pasul cu evoluþia
tehnologiei ºi trebuie sã rãspundã
constant nevoii de comunicare.
Producãtorii s-au aliniat rapid la
nevoile pieþei ºi au lansat sau au
îmbunãtãþit rapid produsele nece-
sare unei astfel de amenajãri.

Reporter: Ce tendinþe sunt în
acest an, atât legate de modele,
cât ºi de culori ºi materia primã uti-
lizatã?

Iuliana Carata: Tendinþele anu-
lui sunt caracterizate de nevoia de
integrare profesionalã a noilor teh-
nologii de vizualizare ºi multime-
dia în sãlile de întâlnire. Practic,

acest lucru devine din ce în ce mai
important. Soluþii de instalare
standardizare pentru cablare, pre-
zentare ºi networking (reþele inter-
ne) sunt state-of-the-art.

În ceea ce priveºte culori le,
acestea nu sunt alese la întâmpla-
re, ele vin sã completeze amenajã-
rile ºi îºi aduc contribuþia ca ele-
mente de design, ca parte a identi-
tãþii de brand, rãspunzând nevoii
de stimulare sau de calmare a spa-
þiului, în funcþie de destinaþia lor.
Variate ºi distinctive, dar fãrã ten-
dinþe clare, culorile alese în ame-
najãrile office sunt, arhitectural, ac-
centuate ºi primitoare. Sunt impor-

tante combinaþiile de culori care
stimuleazã sau calmeazã starea de
spirit în funcþie de scopul fiecãrui
spaþiu, fãrã a-l încãrca ºi transfor-
ma într-un spaþiu prea sofisticat.

Reporter: Ce buget alocã clienþii
pentru amenajarea biroului?

Iuliana Carata: Costul mediu
este diferit de la birou la birou, însã
putem vorbi de un cost pe metrul
pãtrat situat între 80 de euro ºi 350
de euro (amenajare full-fit out, dar
fãrã instalaþii).

Dacã ne referim la spaþiile de re-
creere, care sunt tot mai des
întâlnite în amenajarea office,
companiile sunt dispuse sã aloce

pânã la 5.000 de euro în vederea
implementãrii unei astfel de zone
pentru angajaþii lor. Bugetul diferã
în funcþie de suprafaþa ce urmeazã
sã fie amenajatã, de numãrul de
angajaþi, precum ºi de dotãrile
spaþiului respectiv. Aceste spaþii
au ca principal scop încurajarea
cumunicãrii între angajaþi, dar
s u n t d e st i nate ºi brainstor-
ming-urilor sau discuþiilor informa-
le.

Reporter: Ce stã la baza deciziei
de a aloca un buget mai mare pen-
tru amenajarea spaþiilor de birouri?

Iuliana Carata: Indiferent de cul-
tura oganizaþionalã promovatã ºi
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de domeniul de activitate, în ulti-
mii ani, companiile au început sã
conºtientizeze faptul cã spaþiul in-
fluenþeazã productivitatea ºi fac
eforturi ca sã-ºi cucereascã angaja-
þii cu spaþii de lucru eficiente ºi cu
un design inovativ.

Reporter: Cum au evoluat preþu-
rile în acest domeniu?

Iuliana Carata: Dincolo de scã-
derea pieþei de mobilier office cu
peste 30%, criza economicã a de-
terminat, în rândul companiilor de
profil, o concurenþã mai acerbã ºi o
politicã de preþuri mult mai agresi-
vã.

Reporter: Cum s-au educat con-
sumatorii, în aceºti ani de crizã?

Iuliana Carata: O schimbare s-a
putut observa ºi în rândul clienþi-
lor. Astfel, comparativ cu anii de
boom, tot mai multe companii
aleg acum mai atent mobilierul ºi
opteazã pentru produse de calita-
te, deºi bugetele alocate nu mai
sunt la fel de mari.

Tot mai multe firme împrumutã
elemente moderne din design-ul
de interior al companiilor de peste
hotare ºi solicitã din ce în ce mai
des amenajarea unui spaþiu special
de recreere.

Reporter: Care este raportul ce-
rere/ofertã pe piaþã de mobilier of-
fice?

Iuliana Carata: Existã un trend
ascendent care se observã ºi pe
piaþa imobiliarã, unde nevoia de
noi investiþii este impulsionatã de
pãtrunderea pe piaþã a companii-
lor multinaþionale ºi de extinderea
celor deja existente, care influen-
þeazã în acest moment cererea de
mobilier office.

Reporter: Ce produse oferã Tec-

hno Office ca sã se diferenþieze de
ceilalþi producãtori din domeniu?

Iuliana Carata: Techno Office
e st e i m por t at or e xc lu s i v a l
brand-ului Haworth, unul dintre
cei mai importanþi producãtori de
mobilier pentru birouri ºi un pio-
nier în proiectarea conceptelor
moderne pentru spaþiile de lucru.
Compania pune la dispoziþ ia
clienþilor sãi spaþii în care angajaþii
acestora sã-ºi poatã maximiza cre-
ativitatea ºi productivitatea ºi care
pot fi integrate în fiecare unitate
organizaþionalã.

Reporter: Ce strategie a abordat
compania ca sã depãºeascã perioa-
da de crizã?

Iuliana Carata: Am intrat în acest

business la începutul crizei. Nu
putem sã facem comparaþii cu pe-
rioada anterioarã. Am fost avanta-
jaþi de faptul cã am putut controla
costurile. Deºi suntem interesaþi ºi
de alte pieþe, deocamdatã obiecti-
vul nostru este sã ne consolidãm
poziþia dobânditã.

Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi
realizat anul trecut faþã de 2013?

Iuliana Carata: Ceea ce vã putem
spune despre business-ul nostru
este cã pentru anul în curs estimãm
o creºtere de 30% a vânzãrilor, pânã
la peste trei milioane de euro, com-
parativ cu 2014.

Reporter: Câþi angajaþi are com-
pania?

Iuliana Carata: Societatea are 18

angajaþi ºi lucreazã cu mai mulþi
colaboratori pe partea de design ºi
arhitecturã.

Reporter: Ce servicii conexe ofe-
riþi?

Iuliana Carata: Techno Office
oferã soluþii complete pentru ame-
najarea spaþiilor de birouri - de la
consultanþã pânã la amenajarea
efectivã a spaþiului de lucru. Prac-
tic, clienþii noºtri ne solicitã o idee
de amenajare a spaþiului, noi ve-
nim cu propuneri ºi, în funcþie de
alegerile lor, implementãm de la
zero întregul spaþiu.

Reporter: Mulþumesc!

Amenajãri

Techno Office este importator de mobilier office, com-

pania fiind înfiinþatã în 2008, de Iuliana Carata ºi Marco

Magnani. Având capital mixt, Techno Office oferã soluþii

complete pentru amenajarea spaþiilor de birouri, de la

consultanþã pânã la implementarea proiectului.


