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Amenajãri

Sfaturi de la specialiºtii Praktiker
pentru o grãdinã de vis

Interviu cu doamna Cornelia Gheorghe, Director Achiziþii Praktiker România

Reporter: Care sunt primele lu-
crãri, de primãvarã, pe care oame-
nii trebuie sã le facã în grãdinã?

Cornelia Gheorghe: Cataloage-
le Praktiker dedicate fiecãrui se-
zon sunt o sursã indispensabilã de
inspiraþie pe aceastã temã. Le sun-
tem întotdeauna aproape clienþi-
lor Praktiker ºi nu numai, cu sfaturi
utile ºi soluþii în funcþie de fiecare
sezon. Grãdinii îi sunt dedicate
chiar douã cataloage. Primul a
fost deja lansat "Unelte ºi Maºini
de Grãdinã". Explicãm în acest ca-
talog ºi primele lucrãri în grãdinã
ºi uneltele necesare fiecãrei etape:
curãþarea solului/grãdinii de uscã-
turi, frunze moarte ori alte resturi;
pasul doi este afânarea solului; ur-
meazã fertilizarea, operaþiune
care se face în douã-trei etape. Lu-
crãrile de primãvarã în grãdinã, în
martie, sunt concentrate pe îngri-
jirea pomilor de frunze ºi ramuri
uscate ºi bolnave. În zilele mai cãl-
duroase, pomii se stropesc cu so-
luþii contra bolilor ºi dãunãtorilor.
Lucrãrile de primãvarã în grãdinã
continuã cu plantarea noilor
pomi, rãsãdirea seminþelor pentru
plantele care vor înflori în varã ºi la
toamnã ºi lucrãrile pentru tranda-
firi: îngrãºãminte, tãieri, plantarea
butaºilor.

Reporter: Ce tipuri de amenajãri/
plante/mobilier sunt recomandate?

Cornelia Gheorghe: Recoman-

dãrile se fac în funcþie de spaþiul
pe care îl acoperã grãdina, ampla-
samentul ei ºi preferinþele utiliza-
torilor. Unii doresc grãdini cu
plante uºor de întreþinut, mai
mult gazon ºi accent pe un mobi-
lier care sã iasã în evidenþã, alþii
preferã doar plante, o oazã de re-
laxare ºi sãnãtate.

Reporter: Cum ar trebui sã arate
o gradinã modernã ºi cochetã?

Cornelia Gheorghe: Grãdinile
moderne merg pe ideea de mini-
malism. Sunt perfecte pentru per-
soanele active, care nu au mult
timp la dispoziþie ºi preferã un spa-
þiu verde, uºor de întreþinut.
Aºadar, o grãdinã modernã pune
mult accent pe elemente decorati-
ve specifice, dintre care amintim
pavelele de piatrã naturalã sau
marmurã, statuete, rocãrie. O alter-
nativã mai caldã sunt pardoselile
din lemn natural. Un accent deose-
bit se pune pe corpurile de ilumi-
nat, preferate fiind spoturile încas-
trate în pardosealã. Plantele prefe-
rate sunt cele mari, uºor de întreþi-

nut, în vase mari,
de cele mai mul-
te ori din piatrã.
Mobilierul aco-
perã aceeaºi
gamã de produ-
se ca pentru orice
altã gradinã: seturi
de mese ºi scaune,
canapele, fotolii etc.

Reporter: Ce tendinþe aþi
remarcat în piaþa de profil?

Cornelia Gheorghe: Am obser-
vat o revenire la clasic, ca ºi ten-
dinþã a amenajãrilor. Decoraþiuni-
le vintage sunt la mare cãutare, o
stropitoare veche, o jardinierã etc.

Se pune foarte mare accent pe
partea de decorare, confort. Grã-
dina nu mai are rol doar funcþio-
nal de multã vreme: este o oazã
de liniºte ºi relaxare alãturi de prie-
teni. Produsele pe care la cautã
clienþii vin sã decoreze spaþiul ºi
sã creeze zona aceasta de confort.

Exista ºi tendinþa de a planta ºi
cultiva în regim propriu legume ºi
fructe . Oamenii se întorc la origini

ºi cautã produse
cât mai natura-
le, crescute ºi
îngrijite în grã-
dina proprie.

R e p o r t e r :

Cum a evoluat
cererea, în raport

cu oferta?
Cornelia Gheorghe:

Clienþii devin din ce în ce
mai pretenþiosi ºi se documentea-
zã înainte de a face achiziþii chiar
dacã este vorba doar de un
hobby. Timpul este o resursã
esenþialã în ziua de azi ºi oferta
trebuie sã fie cât mai la obiect - sã
se plieze exact pe aºteptãrile aces-
tuia. Cererea este tot mai diversã
ºi vine mai ales din nevoia de a ne
diferenþia de ceilalþi, ne dorim sã
fim cât mai originali fie cã vine
vorba de grãdinã sau de casã.

Oferta este diversã pe piaþã, însã
puþini sunt cei care comercializea-
zã game complete de produse
pentru grãdinã, iar Praktiker este
una din destinaþiile preferate pen-

Clienþii devin
din ce în ce mai
pretenþiosi ºi se

documenteazã înainte de
a face achiziþii chiar dacã

este vorba doar de
un hobby.
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tru client când vine vorba de grã-
dinã. În 2014, Praktiker a primit
premiul Best Buy Award de la Icer-
tias Elveþia. Rezultatele s-au bazat
pe un studiu cantitativ realizat în
România ºi am fost certificaþi ca
fiind locul unde românii gãsesc
cel mai bun raport calitate-preþ la
produsele de grãdinãrit. Aceºtia
au declarat cã protrivit experien-
þei personale pe piaþa româneas-
cã, cea mai bunã valoare la preþul
plãtit reprezintã aspectul, care
conteazã cel mai mult în aceastã
privinþã. Participanþilor li s-a ce-
rut sã „specifice lanþul de magazi-
ne care în România oferã cel mai
bun raport calitate-preþ pentru
achiziþionarea de plante orna-
mentale ºi echipamente pentru
amenajare". Majoritatea au rãs-
puns Praktiker.

Reporter: Cum poate fi amena-
jatã o gradinã de dimensiuni mici?

Cornelia Gheorghe: Grãdinile
mici cer decoraþiuni ºi plante mici.
Puieþii, arbuºtii mici se integreazã
foarte bine. Gazonul este un must
pentru orice tip de gradinã. Cel
mai important atribut al unei grã-
dini mici trebuie sã fie omogenita-
tea. Sã fie organizatã ºi sã atragã
prin colorit limitat, decoraþiuni
simple, gard viu bine întreþinut,
corpuri de iluminat subtile.

Reporter: Care a fost evoluþia
preþurilor în acest domeniu?

Cornelia Gheorghe: Dacã vor-
bim de grãdinã, preþurile au avut
o evoluþie normalã în limitele dic-
tate de factori externi: curs valu-
tar, bursã sau materii prime. Nu
existã o particularitate anume le-
gatã de evoluþia preþurilor la pro-
dusele pentru grãdinã, însã existã
clar un segment extrem de sensi-
bil la preþ ºi acolo asistãm la o
competitivitate acerbã în ceea ce
priveºte menþinerea preþurilor de
vânzare de la an la an.

Reporter: Cum s-au educat
clienþii care au grãdini ºi cumpãrã
astfel de produse?
Cornelia Gheorghe:

Clienþii sunt mereu
cu un pas înainte,
cautã ºi citesc foar-
te mult în mediul
online. Transferul
de informaþii vine
astfel pe mai multe
cãi: de la prieteni ºi
familie, pânã la specia-
list, ajungând la documen-
tarea proprie prin diferite medii:
on-line, reviste de specialitate ºi
de design. Clienþii ne dicteazã
tendinþele ºi cererea lor este una
tot mai diversã.

Reporter: Ce sumã medie alocã o
familie pentru amenajarea grãdinii?

Cornelia Gheorghe: Dacã vor-
bim de grãdinã ºi implicit de loc de
relaxare, în funcþie de mãrimea

grãdinii ºi numãrul de membrii ai
familiei, atunci putem vorbi de bu-
gete economice de la câteva sute
de lei ºi pânã la 2-3 mii de lei. Ame-
najarea grãdinii nu se face mereu
într-un singur sezon, de multe ori o
îmbunãtãþim pe an ce trece: mai
adaugãm un loc de joacã pentru
copii, o piscinã sau chiar o serã.

Reporter: Care este profilul
clienþilor dumneavoastrã pe acest
segment?

Cornelia Gheorghe: Profilul de
client este destul de divers. Clien-
tul nostru este atât micul grãdi-

nar, cât ºi orice om pasio-
nat de timp liber petre-

c u t c u pr i e t e ni i ,
într-un spaþiu ar-
monios ºi primitor.

R e p o r t e r : C e
ofertã aveþi pentru
am e najãr i le d e

grãdinã (sisteme de
iluminat, tipuri de

g az on, balansoar e ,
foiºoare, cãsute pentru co-

pii, plante etc.)?
Cornelia Gheorghe: Gama noas-

trã de produse asigurã atât partea
funcþionalã a grãdinii, de la plante,
arbuºti, conifere, gazon ºi mobilier
de grãdinã, pânã la diverse produ-
se cu rol decorativ: cãsuþe ºi locuri
de joacã pentru copii, balansoare
ºi tobogane, ghivece de exterior,
decoraþiuni de grãdinã, piscine de

diverse dimensiuni, cât ºi accesorii
pentru plajã, produse de camping,
corturi ºi saci dormit, lãzi frigorifi-
ce, hamace etc.

Reporter: Ce produse noi aþi
adus în ultima perioadã ºi ce ur-
meazã sã aduceþi în piaþã în vara
lui 2016?

Cornelia Gheorghe: În ultimele
sezoane am extins gama de deco-
raþiuni pentru grãdinã ºi ne-am
diversificat celelalte game deja
existente printr-o ofertã mai
amplã, de exemplu: diverse di-
mensiuni hamace, piscine de dife-
rite dimensiuni cu cadru metalic ºi
spa-uri, gama extinsã pentru co-
pii, de la tobogane ºi mãsuþe de
joacã, pânã la cãsuþe ºi locuri spe-
ciale de joacã ce pot fi amenajate
pentru copii.

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

Cornelia Gheorghe: În continuare
mobilierul de grãdinã se aflã în topul
celor mai cãutate articole de grãdi-
nã: seturile de mobilier de ratan sin-
tetic, seturile de mobilier de plastic,
seturile de bistro care se potrivesc
foarte bine pentru orice balcon, în
lipsa grãdinii. Încet, încet, micul no-
stru balcon poate deveni o oazã de
liniºte ºi va imita grãdina de varã. Cu
puþinã inspiraþie ne putem crea o
micã grãdinã în orice balcon.

Încet, încet,
micul nostru

balcon poate deveni
o oazã de liniºte ºi
va imita grãdina

de varã.


