
„Clienþii se reorienteazã
cãtre mobilierul de grãdinã
cu cel mai bun raport calitate/preþ”

(Interviu cu Cornelia Gheorghe, director de achiziþii la Praktiker România)

Reporter: Care sunt tendinþele
pe piaþa amenajãrile de grãdinã, în
acest an?

Cornelia Gheorghe: Încã din
2014, solicitãrile pentru mobilierul
de grãdinã au crescut, odatã cu ce-
rerea pentru produsele destinate
copiilor, precum articolele de pla-
jã, sau cele de joacã. Pentru mulþi
dintre clienþii Praktiker, grãdina re-
prezintã locul de relaxare ºi de
întâlnire cu prietenii. În acest sens,
am extins gama de pavilioane ºi
foiºoare, la peste 20 de modele.

Reporter: Care sunt cele mai cã-
utate produse de mobilier de
grãdinã?

Cornelia Gheorghe: Grãdinile

reprezintã pentru mulþi o oazã de
relaxare, iar acest lucru se observã
ºi din faptul cã în topul vânzãrilor
se aflã seturile de mobilier cu foto-
lii, canapea ºi mãsuþe pentru grãdi-
nã.

Reporter: Cum a evoluat cererea,
în raport cu oferta?

Cornelia Gheorghe: A existat o
perioadã destul de lungã, în anii de
crizã economicã, în care consuma-
torii din România au fost mai mult
orientaþi spre preþ, iar asta s-a re-
simþit pe piaþã. Deºi încã mai sunt
persoane sensibile la preþ, se ob-
servã, totusi, o reorientare cãtre ar-
ticolele cu cel mai bun raport cali-
tate/preþ.

Reporter: Care a fost evoluþia
preþurilor, în acest domeniu?

Cornelia Gheorghe: Preþul pro-
duselor a suferit creºteri foarte
mici, de 2-3%, în funcþie de materia
primã folositã. Cea mai mare pro-
blemã a fost ºi este creºterea dola-
rului, care influenþeazã ºi preþul
produselor ºi serviciilor de import.

Reporter: Cum s-au educat clien-
þii care cumpãrã astfel de produse?

Cornelia Gheorghe: Prioritatea
echipei Praktiker România este sã
vinã în întâmpinarea cerinþelor ºi
nevoilor clienþilor. Evoluþia cererii
este una notabilã, ºi, deºi preþul
rãmâne un criteriu de selecþie,
clienþii noºtri opteazã în general
pentru produse de cal i tate .
Funcþionalitatea ºi confortul sunt
factori importanþi atunci când fa-
cem o achiziþie.

Reporter: Ce sumã medie alocã
o familie pentru amenajarea grãdi-
nii?

Cornelia Gheorghe: Suma me-
die variazã atât în funcþie de zona
geograficã în care sunt poziþionate

casele ºi grãdinile, cât ºi de prefe-
rinþele pe care fiecare client le are.
Am vorbit mai sus despre orienta-
rea consumatorilor români cãtre
produsele de calitate, coºul mediu
fiind de 1.600 pânã la 3.000 de lei,
dar ºi despre categoria de clienþi
pentru care preþul este primul fac-
tor de decizie în achiziþiile pe care
le fac, aceºtia alocând între 800 ºi
1.500 lei pentru amenajarea grãdi-
nii.

Reporter: Care este profilul
clienþilor Praktiker pe acest seg-
ment?

Cornelia Gheorghe: În general
sunt persoane care au dezvoltat o
pasiune pentru naturã, care pre-
þuiesc timpul liber, de relaxare, alã-
turi de familie ºi care au alocat un
astfel de spaþiu indiferent cã locu-
iesc la casã cu grãdinã sau într-un
apartament cu terasã ori balcon.
Produsele noastre sunt potrivite
fiecãrui buget ºi oferim servicii ºi
soluþii de familie clienþilor noºtri
care doresc sã îºi personalizeze
grãdinile.
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Solicitãrile pentru mobilierul de grãdinã au crescut încã de anul trecut,
odatã cu cererea pentru produsele destinate copiilor, precum articolele de
plajã, sau cele de joacã, dupã cum ne-a spus, în cadrul unui interviu, Cornelia
Gheorghe, director de Achiziþii la Praktiker România.

Potrivit domniei sale, a existat o perioadã destul de lungã, în anii de crizã
economicã, în care consumatorii din þara noastrã au fost mai mult orientaþi
spre preþ, fapt care s-a resimþit pe piaþã. Acum, deºi încã mai sunt persoane
sensibile la preþ, se observã, totusi, o reorientare cãtre articolele cu cel mai
bun raport calitate/preþ.



Reporter: Ce ofertã aveti pentru
amenajãrile de grãdinã?

Cornelia Gheorghe: Gama de
produse Praktiker România s-a ex-
tins la peste 40.000 de repere, dez-
voltând din ce în ce mai mult artico-
le dedicate segmentului de produ-
se pentru grãdinãrit. În acest sens,
avem 9 tipuri de gazon, adaptate
pentru diferite condiþii de plantare,
pentru zone umbroase, zone însori-
te sau zone de joacã ºi gazon japo-
nez, elveþian ºi multe alte sortimen-
te. În plus, am selectat 12 modele
de balansoare, care pot fi simple, de
douã persoane, cu diferite modele,
sau de trei persoane, cu funcþie de
pat ºi o structurã foarte solidã. Nu
i-am uitat nici pe cei mici. Pentru ei
existã modele de cãsuþe cu dimen-
siuni diferite, care pot include ºi
grãdinã, iar anul acesta am comple-
tat gama cu locuri de joacã modu-
lare Jungle Gym pentru exterior, cu
multiple modalitãþi de joacã, mãsu-
þe ºi scaune pentru activitãþi, tobo-
gane, dar ºi multe alte articole de
plajã destinate copiilor, cu persona-
je Disney.

Totodatã, pasionaþii de flori au la
dispoziþie peste 50 soiuri de plante
cu flori ºi plante verzi, inclusiv brazi
de tip thuja Smaragd sub formã de
spiralã, care pot fi transformaþi

într-un frumos gard viu. De aseme-
nea, acum dezvoltãm proiectul
prin care vom aduce în magazinele
noastre plante exotice, citrice ºi
chiar carnivore.

Reporter: Ce produse noi aþi
adus în ultima perioadã ºi cu ce vã
veþi surprinde clienþii în vara 2015?

Cornelia Gheorghe: Pe lângã di-
versificarea modelelor de mobilier,
colþare, seturi destinate prânzurilor

în aer liber, am introdus gama de
plajã cu multe articole adresate co-
piilor. Pentru cei mici am adus pro-
duse precum mingi de plajã, bãrcu-
þe ºi centre de joacã pentru întrea-
ga familie. Mai mult, cel mai nou
produs pe care clienþii noºtri îl pot
gãsi în magazinele Praktiker este o
piscinã pentru copii cu personaje
din Nemo, cu desene 3D.

Reporter: Mulþumesc!
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Irigarea, drenajul ºi iluminatul - trei elemente importante pentru o grãdinã vie

Într-o grãdinã frumos amenajatã cu plante de diferi-
te specii, lucrãrile de întreþinere a plantelor de exte-
rior se bazeazã atât pe caracteristicile speciilor, cât ºi
pe condiþiile pedo-climatice ale amplasamentului re-
spectiv, explicã specialiºtii de la „Atelierul verde”,
care subliniazã cã trebuie avut în vedere faptul cã ce-
rinþele de apã, luminã, sol ale plantelor diferã în limite
largi, acestea fiind influenþate de originea lor. Proce-
sul complex de întreþinere al plantelor are un caracter
sezonier, spun sursele citate.

Potrivit informaþiilor publicate de „Atelierul verde”,
în sezonul de primãvarã se fac anumite lucrãri, cum ar
tãierile de formare, întreþinere ºi întinerire adaptate
fiecãrei specii în parte; tunderea gardurilor vii pentru
menþinerea formei; desfacerea muºuroaielor fãcute
din toamna precedentã, în scopul protejãrii unor spe-
cii nerezistente la temperaturi scãzute; refacerea go-
lurilor apãrute peste iarnã în gazon; administrarea de
îngrãºãminte chimice ºi organice plantelor ºi gazonu-
lui, în vederea asigurãrii unei bune nutriþii pe durata
perioadei de vegetaþie; începerea tunderii succesive a
gazonului pe mãsura creºterii acestuia; plivirea buru-
ienilor sau ierbicidarea, dupã caz; greblarea periodicã
a gazonului pentru menþinerea calitãþii ºi aspectului
estetic al acestuia; combaterea bolilor ºi dãunãtorilor
plantelor prin metode biologice ºi chimice.

În timpul verii, cei care au grãdini trebuie sã tundã
gardurile vii, intervenind pentru menþinerea formei
acestora; sã taie periodic trandafirii pentru stimularea
înfloririi abundente; sã tundã ºi sã grebleze în mod re-
petat gazonul; sã elimimine florile trecute pentru sti-

mularea apariþiei florilor noi; sã completeze golurile ce
apar în gazon prin afânarea superficialã a porþiunilor
respective ºi reînsãmânþarea lor; sã combatã bolile ºi
dãunãtorii plantelor; sã pliveascã buruienile sau sã le
ierbicideze; sã administreze îngrãºãminte chimice
complexe, pentru o bunã nutritiþie a plantelor.

ªi toamna vine cu lucrãri specifice pentru grãdinã.
Pe lângã continuarea procesului de tundere ºi greblar
succesivã a gazonului, acesta trebuie fertilizat prin ad-
ministrarea de îngrãºãminte. Totodatã, se va proceda
la eliminarea prin tãiere a florilor trecute la trandafiri;
la tãierea specificã a tufelor de trandafiri ºi muºuroi-
rea bazei lor în vederea pregãtirii pentru iarnã; la pro-
tejarea cu diferite materiale a plantelor sensibile la
ger; la transplantarea unor plante ornamentale, dupã
caz; la strângerea periodicã a frunzelor uscate pentru
evitarea îngãlbenirii gazonului; la scoaterea florilor
anuale ce încep sã-ºi piardã rolul decorativ ºi la elimi-
narea buruienilor, prin smulgere.

Nici iarna iubitorii de grãdini nu trebuie sã se oprea-
scã din îngrijirea spaþiilor în care, în restul anotimpu-
lui, se pot relaxa. Printre altele, aceºtia trebuie sã scu-
ture de zãpadã plantele rãºinoase pentru evitarea
ruperii lor sub greutatea zãpezii; sã verifice starea
plantelor protejate; sã combatã efectele negative ale
depunerii chiciurei, prin scuturarea plantelor.

Irigaþiile deþin un rol de primã importanþã în creºte-
rea ºi amenajarea spaþiilor verzi de orice tip, fie ele te-
renuri publice, grãdini, terenuri de sport, parcuri,
atrag atenþia specialiºtii.

Sistemele de irigat sunt compuse dintr-o sursã de

apã (hydrant, pompã), un sistem de conducere a apei
(conducte), electrovane (robineþi cu comandã electri-
cã), panou de comandã, senzori, aspersoare „pop-up”
care pot fi de mai multe tipuri, în funcþie de modul ºi
distanþa de stropire, furtun de picurare (dacã este ca-
zul), micro-aspersoare.

Toate acestea sunt controlate de un programator ºi
sunt ascunse vederii.

Avantajul automatizãrii sistemului de irigat este cã
poate fi programat în funcþie de cantitatea de apã ne-
cesarã plantelor ºi peluzelor înierbate. Sistemele de
irigat automatizate ne asigurã un confort maxim, con-
sum scãzut de energie, apã ºi exploatare, potrivit sur-
selor citate.

Acestea menþioneazã cã ºi sistemele de drenaj sunt
importante într-o grãdinã, ele fiind realizate pentru
preluarea surplusului de apã acolo unde terenul nu po-
ate efectua aceastã funcþie, evitându-se, astfel, distruge-
rea gazonului ºi a plantelor. Sistemul de drenuri este
compus dintr-o reþea de þevi perforate conectate ºi care
preiau surplusul de apã cãtre o canalizare. De aseme-
nea, mai poate fi realizat printr-un sistem de ºanþuri
umplute cu pietriº, care au rolul sã preia excesul de apã
ºi sã-l ducã în straturile inferioare ale solului.

Cei care doresc sã-ºi amenajeze o grãdinã nu trebuie
sã uite nici de iluminat. Pe lângã rolul estetic pe care-l
are poate avea un sistem de iluminat, foarte important
este rolul de siguranþã ºi de ghidaj, mai ales acolo
unde existã un drum de acces în grãdinã. Astfel, pot fi
create efecte deosebite, ce pot oferi intimitate în locu-
rile special amenajate pentru relaxare.

"Cel mai nou produs pe
care clienþii noºtri îl pot

gãsi în magazinele
Praktiker este o piscinã

pentru copii cu personaje
din Nemo,

cu desene 3D".
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