
PAOLO MERLONI, ARISTON THERMO:

“Principala noastrã provocare în România
este consolidarea cotei de piaþã”

C
riza economicã s-a re-
simþit în fiecare dintre
cele mai importante
pieþe europene în care

activeazã Grupul Ariston, iar Româ-
nia nu a fost o excepþie, ne-a spus
Paolo Merloni, preºedintele execu-
tiv ºi proprietarul Ariston Thermo,
precizând cã industria echipamen-
telor pentru încãlzire este strâns le-
gatã de piaþa construcþiilor noi.

Domnia sa ne-a declarat: “Încã
din 2010 am început sã simþim un
declin puternic în ceea ce priveºte
cererea pe acest segment. De ase-
menea, puterea scãzutã de cumpã-
rare a românilor este strâns legatã
de atitudinea lor conservatoare re-
feritoare la investiþii. Achiziþiile au
fost dictate mai mult de preþul
produselor ºi mai puþin de caracte-
ristici sau servicii suplimentare.

În orice caz, prin flexibilitatea arã-
tatã partenerilor noºtri ºi printr-o
gamã largã de produse care sã
rãspundã unor nevoi cât mai variate,
am reuºit sã trecem peste aceastã

perioadã dificilã fãrã sã pierdem
din cota de piaþã”.

Piaþa din þara noastrã este una
strategicã pentru Grupul Ariston,
prezentând un potenþial puternic
de creºtere, în urmãtorii ani.
România este o piaþã relativ
nouã, cea mai mare parte din
vânzãri fiind dedicatã noilor
instalãri.

Paolo Merloni a precizat:
“Avem un brand foarte pu-
ternic în România, aceastã pia-
þã fiind una care conteazã pentru
noi ºi care oferã multe oportunitãþi
de dezvoltare. (…) Principala pro-
vocare este aceea de a consolida
cota de piaþã pe care o deþinem ºi
sã continuãm sã depãºim aºteptãri-
le clienþilor noºtri, prin îmbunãtãþi-
rea constantã a produselor ºi servi-
ciilor noastre”.

O altã încercare pentru Ariston
Thermo România o reprezintã in-
troducerea pe piaþa noastrã, din
luna septembrie a anului curent, a
noilor directive europene care vi-
zeazã ºi piaþa echipamentelor pen-
tru încãlzire.

Referitor la acest subiect, Paolo
Merloni ne-a precizat: “România re-
prezintã o piaþã care oferã multiple
oportunitãþi. Buna noastrã poziþio-
nare ne va permite sã acþionãm în
acest nou context (n.r. introduce-
rea noilor reglementãri), care pre-
zintã semne de creºtere în perioa-
da urmãtoare”.

Preºedintele Ariston Thermo a
adãugat: “O provocare mai impor-
tantã decât cea din România este
una de naturã globalã: misiunea
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Paolo
Merloni este

nepotul lui Aristide
Merloni - cel care a
fondat Industriile

Merloni.

Centralele în condensare - singurele care vor fi comercializate, din septembrie
Directivele europene vin ca urmare a obiectivelor UE
denumite “20-20-20” ºi care fac referire la protecþia
ºi respectul faþã de mediu ºi prevãd ca, pânã în 2020,
sã se ajungã la o reducere de 20% a emisiilor de gaze
cu efect de serã, o creºtere cu 20% a utilizãrii resur-
selor regenerabile ºi o scãdere cu 20% a consumului
de energie la nivel global, printr-o eficientizare spori-
tã a produselor.
Începând cu septembrie 2015, reglementãrile UE im-
pun ca pe pieþele europene sã nu mai fie comerciali-

zate decât produse ce ating un anumit prag de efi-
cienþã energeticã. Astfel, din luna septembrie,
centralele în condensare vor fi singurele care întru-
nesc aceste criterii, urmând sã nu mai fie comerciali-
zate centrale în condensare.
“Opinia noastrã este cã introducerea acestor direc-
tive este extrem de beneficã pentru întregul conti-
nent ºi ne angajãm sã creºtem eficienþa produselor
noastre, precum ºi utilizarea produselor ce folo-
sesc energie regenerabilã”, considerã Paolo

Merloni.
Tehnologia condensãrii nu a fost foarte cunoscutã
în România, produsele bazate pe aceastã tehnolo-
gie fiind noi pentru þara noastrã, potrivit domniei
sale.
Centralele în condensare presupun o economie la
consumul de gaze de pânã la 35% ºi un randament
mult superior celor convenþionale (de pânã la
109%), costurile fiind, de asemenea, cu circa 30%
mai mari.

Aristide Merloni a înfiinþat, în 1930,
Industriile Merloni, pentru ca, în

2009, compania sã îºi schimbe nu-
mele în Ariston Thermo Group.



noastrã este aceea de a desfãºura
o «revoluþie verde» în cadrul secto-
rului termic, scopul nostru fiind
acela ca, pânã în 2020, 80% din ci-
fra de afaceri a Grupului Ariston
Thermo sã fie generatã de produse
ºi sisteme cu o înaltã eficienþã
energeticã ºi produse care folosesc
energie regenerabilã. În 2014, am
atins 42% din acest obiectiv”.

Ariston Thermo planificã
lansarea unor noi
produse

Planurile Ariston includ lansarea
unor noi produse - atât sisteme de
încãlzire, cât ºi boilere.

Pe segmentul sistemelor de încãl-
zire, va fi introdusã centrala în con-
densare Cares Premium, iar pe par-
tea de produse ce folosesc energii

regenerabile compania va lansa
noua pompã de cãldurã Nimbus.

“De asemenea, vom prezenta
numeroase încãlzitoare de apã
noi care se disting printr-un de-
sign inovator, o înaltã eficienþã
energeticã ºi uºurinþã în utiliza-
re”, a þinut sã precizeze domnul
Merloni.

Ariston Thermo România urmã-
reºte consolidarea poziþiei de li-
der pe cele douã segmente im-
portante (centrale termice ºi încãl-
zitoare de apã), precum ºi îndepli-
nirea nevoilor actuale de pe piaþã
în ceea ce priveºte produsele, dar
ºi serviciile anterioare ºi ulterioare
vânzãrii.

Proprietarul Ariston ne-a decla-
rat: “Obiectivele principale vizeazã
informarea pieþei în ceea ce pri-
veºte eficienþa energeticã a produ-
selor noastre, precum centralele în
condensare, sistemele solare,
pompele de cãldurã, dar ºi boilere-
le electrice prevãzute cu funcþii ºi
tehnologii speciale menite sã asi-
gure un consum redus de energie
ºi protecþie pentru mediul înconju-
rãtor”.

Totodatã, compania va continua
proiectul demarat în 2013, prin
care ºi-a propus sã perfecþioneze
întreaga reþea naþionalã de centre
service, astfel încât fiecare dintre
acestea sã fie capabile sã ofere
aceleaºi servicii de calitate în orice
zonã a þãrii. Proiectul se concen-
treazã pe capacitãþile tehnice ale
tehnicienilor, viteza de intervenþie,
calitatea ºi furnizarea pieselor de
schimb.

Primele produse Ariston au intrat
pe piaþa din România în anii ‘90,
însã filiala Ariston Thermo este
prezentã pe plan local din 1998.

Prezenþa strategicã ºi geograficã
a grupului în þara noastrã acþionea-
zã pe trei canale diferite: companii
ºi comercianþi de instalaþii, DIY (Do
It Yourself) ºi magazine de electro-
casnice, iar reþeaua de centre service
numãrã peste 250 de parteneri.

Anul trecut, numãrul de angajaþi
ai Ariston Thermo România a
depãºit pragul de 80 de persoane,
structura companiei incluzând ºi
Ariston SSC - Share Service Center,
divizie responsabilã cu serviciile de
contabilitate ale întregului Grup.
Aceastã divizie însumeazã mai
bine de jumãtate din totalul anga-

jaþilor. Centrul de servicii al grupu-
lui a luat fiinþã, la noi, acum circa
5-6 ani. ”Suntem foarte mulþumiþi de
alegerea fãcutã (n.r. sã investeascã în
acest centru), pentru cã oferã ser-
vicii foarte bune, de calitate, per-
miþând societãþii sã avanseze”, a
declarat Paolo Merloni.

Centralele Ariston
vândute pe piaþa noastrã,
comercializate în Italia

Centralele comercializate în þara
noastrã provin din fabrica situatã
în Marche Region (Italia), care este
ºi cea mai modernã unitate de pro-
ducþie a grupului, din punct de ve-
dere tehnologic.

"Fabrica din Osimo este un exce-
lent punct de referinþã pentru pro-
ducerea sistemelor de încãlzire, pe
când cea din Serra de’ Conti repre-
zintã punctul de referinþã, la nivel
global, pentru producerea siste-
melor de panouri solare", potrivit
preºedintelui companiei. Majorita-
tea centralelor în condensare pen-
tru uz industrial sunt fabricate în
Olanda.

Printre þãrile europene în care
Ariston Thermo are fabrici se nu-
mãrã Belgia, Franþa, Germania, Ita-
lia, Elveþia, Olanda ºi Rusia. La nivel
global, fabricile Ariston se regãsesc
ºi în Asia, India ºi Africa de Sud.

“Fiind un jucãtor global, nu pu-
tem acþiona individual, în fiecare
þarã, ci mai degrabã în termen de
regiuni. Aºadar, reþeaua noastrã
de fabrici a fost conceputã astfel
încât sã acopere o strategie globa-
lã; acesta fiind ºi unul dintre ele-
m e n t e l e c a r e a u d e t e r m i n a t
creºterea brandului”, ne-a mai
spus Paolo Merloni.

La nivel de grup, anul trecut a
fost unul record, fiind atinse cele
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Rezultatele financiare ale
Ariston Thermo România au

fost în creºtere, anul trecut
faþã de 2013, dupã cum

aratã cifrele publicate de
Ministerul Finanþelor Publice

(MFP). Astfel, profitul
companiei s-a cifrat la 2,7

milioane lei, de la 2,17
milioane lei, în timp ce cifra

de afaceri a fost de 109
milioane lei, de la circa 100

milioane lei.

Fabrica Osimo (Marche, Italia) este una dintre cele mai tehnologizate unitãþi de
producþie ale Ariston Thermo.
Construitã în 1998, facilitatea are o suprafaþã de 20.500 mp ºi o capacitate
anualã de producþie de pânã la 700.000 de produse.
Unitatea totalizeazã cinci linii pentru centralele termice pe gaz (convenþionale ºi
în condensare), una pentru centralele termice cu acumulare ºi una pentru cen-
tralele termice de pardosealã (plus linii automate pentru camere de combustie,
carcase, grupuri hidraulice, grupuri pentru gaz ºi ambalare).
Pieþele de distribuþie ale produselor fabricate la Osimo sunt Europa, Orientul
Mijlociu, China ºi Africa.



mai mari niveluri din istoria corpo-
raþiei, atât în ceea ce priveºte pro-
fitul, cât ºi ceilalþi indicatori eco-
nomici, potrivit preºedintelui gru-
pului.

Cu 22 de fabrici în 12 þãri, dintre
care cinci în Italia, Ariston a reali-
zat, anul trecut, venituri de 1,342
miliarde euro, în creºtere cu 7 mi-
lioane euro faþã de 2013. Profitul
net s-a ridicat la 73 de milioane de
euro, reprezentând o creºtere de
17,7%.

Activând în industria încãlzirii ºi
preparãrii apei calde menajere,
anul trecut, Grupul a vândut 7,4
milioane de produse în peste 150
de þãri, având 6.600 de angajaþi, în
cele 53 de companii ºi 5 reprezen-
tanþe în 32 de þãri.

La finalul anului financiar, investi-
þiile ºi resursele dedicate sectorului
de Cercetare ºi Dezvoltare au însumat
61 de milioane de euro, situându-se
pe acelaºi nivel cu cel din 2013.

Paolo Merloni a precizat cã este
optimist ºi pentru anul în curs,
estimând cã ar putea fi “un alt an
bun” din punct de vedere al rezul-
tatelor financiare ale corporaþiei.
Sentimentul priveºte inclusiv
România.

În acest an, Ariston Thermo îºi
propune sã-ºi continue dezvolta-
rea, investind în calitate ºi inovare
pentru produsele sale, în perfecþio-
narea serviciilor pentru clienþi ºi
axându-se pe propriile mãrci, cu
scopul creºterii influenþei pe diferi-
te pieþe. Grupul va direcþiona noi
investiþii în sectorul de Cercetare ºi
Dezvoltare, dar ºi în tehnologizare
ºi optimizare.

Punctul de forþã al Ariston Ther-
mo Group este faptul cã are o pre-
zenþã extinsã, la nivel global, ceea
ce face ca, atunci când o econo-
m i e n u m e r g e b i n e , s i t u a þ i a
grupului sã se echilibreze cu o altã
economie, care se aflã pe un tred
pozitiv. Este ceea ce s-a întâmplat în
crizã, corporaþia reuºind sã creascã
ºi chiar sã se dezvolte pe pieþe noi.

O parte a strategiei Ariston este
reprezentatã de achiziþiile pe care
le face corporaþia, în fiecare an
aceasta cumpãrând în jur de douã
companii de profil. Anul trecut,
grupul a fãcut achiziþii în Olanda ºi
Africa de Sud, iar recent - în Dane-
marca.
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Ariston Thermo,
în cifre

6.600
de angajaþi

1,34
miliarde euro în vânzãri

61
milioane euro în proiecte de
investiþii

7,4
milioane de produse vândute pe an

53
de companii

22
de fabrici

17
centre de competenþã ºi R&D

150
de þãri de distribuþie
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