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Noul trend - mobila care
interacþioneazã cu oamenii

(Interviu cu domnul Pasquale Natuzzi,
preºedinte CEO ºi Chief Stylist Natuzzi Group)

l "Am aplicat, la industria mobilei,
conceptul de platformã industrialã"
l "În lunile urmãtoare, vom face
investiþii semnificative în România"

Reporter: Ce ne puteþi spune
despre evoluþia sectorului de mo-
bilã, în ultimii ani, având în vedere
perioada de declin a pieþei imobi-
liare?

Pasquale Natuzzi: Am vãzut
multe schimbãri în industrie, în
acei ani. Companiile mari au cres-
cut exponenþial, astfel cã numai
câteva nume vor domina vânzãrile
ºi producþia în industria noastrã.
Piaþa se miºcã spre o divizare clarã
a produselor high-end de cele
low-cost, iar clasa de mijloc
pierde cotã de piaþã.
Pentru a avea succes
pe se g m e nt u l
low-cost, o com-
panie ar trebui
sã opereze efi-
cient: doar aºa
poate supravie-
þui . Pe de altã
parte, designerii
c ar e c u m pãr ã se
aºteaptã la calitate
înaltã ºi la inovaþii de la
brandurile de lux. Ei solicitã, de
asemenea, cele mai bune servicii,

iar magazinele de design ar trebui
sã ofere experienþe excepþionale
clienþilor. Potrivit ultimelor cerce-
tãri, când cumpãrã un produs de
design interior, clienþii vor sã ºtie
þara de origine ºi sã se asigure cã
standardelde etice ºi ecologice au
fost respectate.

"Sustenabilitatea" ºi "Consumul
Etic" sunt douã puncte cheie atât
în þãrile dezvoltate, cât ºi în cele
emergente. Clienþii vor aprecia
eforturile companiilor ºi le vor

rãsplãti.
Reporter: Ce aºteptãri

aveþi de la sectorul
d e m obi lã , î n

acest an?
Pasquale Na-

tuzzi: Deºi vor
e x i st a u ne le
î m b u n ã t ã þ i r i

minore, în unele
zone geografice,

cadrul macroeco-
nomic va rãmâne, mai

mult sau mai puþin, la ni-
velul de anul trecut.

Deci, creºterea trebuie cãutatã în

zonele cu potenþial din lume, pre-
cum Asia ºi în special China, Ameri-
ca de Nord ºi în unele þãri europe-
ne. Sunt convins cã munca între-
prinsã în ultimii ani pentru dezvol-
tarea produselor, extinderea ga-
mei, pentru reþeaua de retail ºi
promovarea brandului vor fi punc-
te forte în continuarea trandului
pozitiv, pentru noi.

Reporter: Care sunt produsele
noi care au apãrut pe piaþã ºi ce
aºteptãri aveþi pentru acest an?

Pasquale Natuzzi: Investim con-
tinuu în cercetare ºi dezvoltare, an-
ticipând ºi interpretând stilurile,
trendurile ºi noile tehnologii. Dato-
ritã organizãrii creative a designe-
rilor, arhitecþilor, inginerilor, deco-
ratorilor, experþilor în culori ºi ma-
teriale ºi a inovaþiilor continue, în
2015, Natuzzi a dezvoltat peste

100 de modele de canapele ,
împreunã cu o gamã largã de acce-
sorii. În 2016, vom face la fel.

Reporter: Care sunt tendinþele în
domeniu, privitor la tipare ºi culori,
dar ºi la materialele folosite?

Pasquale Natuzzi: În 2015, am
vãzut revenirea modei retro în de-
signul interior, cu mobilã care rein-
terpreteazã st i lul din ani i 50
într-un "look" contemporan. Mãri-
mea canapelelor devine tot mai
compactã pentru a întâmpina noi-
le nevoi ale clienþilor, în special în
marile oraºe. În general, funcþiile
aplicate canapelelor (de exemplu,
mecanisme de a înclina spãtarul ºi
a ridica suportul pentru picioare
sau tetiera) cresc valoarea pentru
consumatori, iar oferta noastrã în
acest domeniu este foarte apre-
ciatã de clienþi, datoritã abilitãþii
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Sectorul mobilei experimenteazã o transformare majorã, datoritã noilor tehno-

logii, considerã Pasquale Natuzzi, preºedinte CEO ºi Chief Stylist Natuzzi Group.

"Cuvântul de bazã este acum «interacþiunea», noul trend este sã oferim pie-

se de mobilã care se miºcã singure, la propriu, pentru a interacþiona cu oa-

menii", ne-a declarat domnia sa, în cadrul unui interviu.

Potrivit domnului Natuzzi, clasa de mijloc pierde cotã de piaþã, în domeniul

mobilierului, unde clienþii se miºcã spre o divizare clarã a produselor

high-end de cele low-cost.

Natuzzi Group este prezent în România din 2011, când a deschis o ºcoalã de

training vocaþional, dupã care a deschis o fabricã în Baia Mare. Compania urmea-

zã sã facã investiþii semnificative, în þara noastrã, ne-a mai spus domnul Natuzzi.

Pasquale
Natuzzi: "În 2015, am

vãzut revenirea modei
retro în designul interior,

cu mobilã care
reinterpreteazã stilul din

anii 50 într-un "look"
contemporan.



noastre sã combinãm estetica, de-
signul ºi funcþiile pentru a crea do-
micilii armonioase.

Reporter: Ce produse oferã com-
pania dumneavoastrã, pentru a se
diferenþia de alþi producãtori din
domeniu?

Pasquale Natuzzi: Experimen-
tãm o transformare majorã în sec-
torul mobilei - noile tehnologii ne
schimbã viaþa, precum ºi produse-
le pe c ar e le f o los i m z i ln i c .
Cuvântul de bazã este acum "inte-
racþiunea", noul trend este sã ofe-
rim piese de mobilã care se miºcã
singure, la propriu, pentru a inte-
racþiona cu oamenii. Pentru noi,
piesa de mobilier care reprezintã
cel mai bine conceptul de interac-
þ i u ne e st e sc au nu l N at u z z i
Re-vive, cel mai performant
fotoliu extensibil din
lume, care rãspunde
int u i t iv la f iecare
miºcare a corpului.
Creat în parteneriat
c u Ke nt P ar ke t ,
Head Designer la
F or m way D e si g n
Studio, Re-vive se in-
spirã din puterea, flexi-
bilitatea ºi miºcãrile mul-
ti-dimensionale pe care le ve-
dem în naturã. Coada de homar,
creanga de copac, coloana verte-
bralã sunt elemente care au oferit
Formway Design inspiraþia sã cree-
ze scaunul perfect, un fotoliu care
poate distribui greutatea umanã ºi
o poate echilibra într-o poziþie ne-
utrã. Trei ani de cercetare, douã
patente ºi peste 200 de compo-

nente fac din acest scaun un
obiect de design unic. Scaunul
Re-vive este cel mai bine vândut
model.

Reporter: Cum s-a schimbat
comportamentul clienþilor, în
aceºti ani de crizã financiarã?

Pasquale Natuzzi: Mi-am dedi-
cat viaþa acestui job ºi sunt mereu
concentrat pe nevoile clienþilor,
urmând o viziune care contopeºte
designul ºi funcþia pentru a crea un
domiciliu armonios.

Felul în care oamenii îºi folosesc
sufrageriile a evoluat, de-a lungul
anilor. Încercãm sã depãºim tren-
durile industriei, ne inspirãm din
schimbãrile sociale ºi noile com-
portamente. Creãm piese de mobi-
lier durabile, care nu doar urmeazã
trendurile. Produsele noastre ur-
meazã obiceiurile clienþilor în di-
verse spaþii unde locuiesc, men-
þinându-i întotdeauna fresh ºi la
modã. De aceea, compania noastrã
se concentreazã puternic pe

design ºi inovaþie.
Reporter: Care a fost strategia

dumneavoastrã pentru a depãºi
perioada de crizã?

Pasquale Natuzzi: În aceºti ani
dificili, strategia Grupului s-a bazat
pe douã active de bazã: activele in-
dustriei ºi cele ale brandului. În pri-
mul caz am investit în produse ºi în
inovarea procesului de producþie,
pentru a face fabricile mai compe-
titive ºi pentru a le oferi clienþilor
calitatea ºi serviciile pe care le cer.

Pe partea de marketing, strategia
noastrã þinteºte sã capitalizeze in-
vestiþiile fãcute în brand, în anii re-
cenþi: astãzi, Natuzzi este cea mai
recunoscutã marcã, la nivel global,
în ultimii ani, printre clienþii de bu-
nuri de lux. Din acest motiv, ne-am
concentrat pe întãrirea lanþului de
retail: în 2015, am deschis peste
100 puncte de lucru Natuzzi. De
asemenea, în acest an, vom conti-
nua sã lucrãm la produse, la dez-
voltarea retailului, la nivel interna-
þional, ºi la întãrirea conºtientizãrii
brandului.

Reporter: Ce produse veþi lansa,
în viitorul apropiat?

Pasquale Natuzzi: Ca de obicei,
noutãþile Natuzzi vor fi dezvãluite
la Salonul de Mobilã, din aprilie de
la Milano, unde vom prezenta o
colecþie care a fost cu totul reînnoi-
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Pasquale
Natuzzi: "Pentru noi,

piesa de mobilier care
reprezintã cel mai bine

conceptul de interacþiune
este scaunul

Natuzzi Re-vive".

Amenajãri
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tã în ce priveºte formele, materia-
lele ºi culorile. În 2016, vom duce
lucrurile un pas mai departe în
conceptul "Perfect Neutrals": to-
nurile noastre neutre vor arãta per-
fect, datoritã unei selecþii largi ºi
inteligente de cãptuºeli în tonuri
naturale, care "suþin" într-adevãr
culoarea. În plus, lucrãm la intro-
ducerea noului concept sofisticat
de "bijuterie în living room": mate-
riale preþioase sunt folosite pentru
finisarea canapelelor, a fotoliilor,
accesoriilor, precum ºi altor piese,
ca sã strãluceascã precum o bijute-
rie purtatã de o femeie.

Reporter: Care a fost cifra de afa-
ceri a companiei, în 2015 ºi care
sunt estimãrile pentru 2016?

Pasquale Natuzzi: În 2014, am
avut o cifrã de afaceri de 461,4 mi-
lioane euro, în creºtere cu aproape
3% faþã de anul anterior.

Pentru 2015, am raportat o cifrã
de afaceri consolidatã cu 488,5
millioane euro, în creºtere cu 5,9%
faþã de 2014).

Reporter: Câþi angajaþi aveþi în
România?

Pasquale Natuzzi: Avem 1.300
de angajaþi, inclusiv 1.200 de mun-
citori. La fabrica din Baia Mare, ca ºi
în Shanghai sau la cele din Italia,
introducem invovaþii în procesul

de producþie dezvoltate în Atelie-
rul Experimental din Italia, unde
cercetãm ºi dezvoltãm inovaþiile,
care translatate la scarã industrialã,
ne permit sã atingem o eficienþã
mai mare ºi sã creºtem competiti-
vitatea.

În ultimii doi ani, am revoluþionat
complet designul ºi procesul de
producþie. Am aplicat la industria
mobilei conceptul de platformã in-
dustrialã, ca în domeniul automo-
tive. În trecut, o canapea era asam-
blatã manual de un singur opera-
tor, iar astãzi, este împãrþitã în bu-
cãþi ºi fiecare este procesatã de di-
feriþi muncitori de pe o linie de
producþie. În lunile urmãtoare,
vom face investiþii semnificative în
România pentru înnoirea tehnolo-
giei ºi echipamentului de procesa-
re a lemnului semi-fabricat ºi a
d e par t am e nt u lu i d e t ã i e r e
automatã a pielii, de la fabrica din
Baia Mare.

Reporter: Când aþi intrat pe piaþa
din România?

P a s q u a l e N a t u z z i : N a t u z z i
Group este prezent în România din
2011, când a deschis o ºcoalã de
training vocaþional, dupã care a
deschis o fabricã în Baia Mare. Fa-
brica are o suprafaþã de 400.000 de
metri pãtraþi, din care interiorul are

76.000 de metri pãtraþi, fiind divi-
zat în cinci unitãþi, dedicate unor
activitãþi de producþie specifice.
Fabrica este echipatã cu cele mai
noi tehnologii pentru întreg ciclul
de producþie, începând de la apro-
vizionare ºi procesarea lemnului
brut, la faþa locului, pânã la proce-
sarea produselor semi-fabricate, ºi
la produsul finit.

Prezenþa retail în þarã a început în
2007, când am deschis primul ma-
gazin Natuzzi, în Bucureºti. Astãzi,
avem trei puncte de vânzare, în
zona Bucureºtiului.

Reporter: În ce þãri sunteþi pre-
zenþi?

Pasquale Natuzzi: Natuzzi Group
este o companie globalã, cu 57 de

ani de istorie, care are fabrici
în Italia, România, China

ºi Brazilia. Compania
noastrã este listatã

pe New York
Stock Exchange,
din 1993. Avem
12 birouri ºi pes-
te 1.100 de punc-

te de vânzare ºi
5600 de angajaþi, în

întreaga lume. În pre-
zent, suntem singurul ju-

cãtor global din industrie care
opereazã în peste 123 de þãri, iar
Natuzzi rãmâne cel mai recunoscut
brand de mobilã de lux, pe plan
mondial. Sediul nostru este în San-
teramo, în Colle in Apulia, sudul Ita-
liei.

Reporter: Ce tipuri de produse
fabricaþi în þara noastrã? În ce þãri
vindeþi produsele fabricate în
România?

Pasquale Natuzzi: În România,
producem linia Natuzzi Editions,
cu o gamã largã de canapele ºi fo-
tolii care reflectã punctele noastre
forte: cunoaºterea nemãsuratã a
pielii ºi meºteºugul moºtenit.

În plus, manufacturãm produse
nebranduite dedicate dealerilor de
masã. Apoape toatã producþia este
exportatã în Europa, în special în
Germania, Anglia, Franþa ºi Spania.
Oportunitãþile pentru fabrica noas-
trã din România sunt pozitive, pen-
tru cã aceasta serveºte pieþe în
creºtere: cei mai mari retaileri eu-
ropeni, care s-au îndreptat în anii
2000 cãtre China, acum revin la
cumpãrarea produselor fabricate
în Europa.

Pasquale
Natuzzi: "Pentru

2015, am raportat o cifrã
de afaceri consolidatã cu
488,5 millioane euro, în

creºtere cu 5,9% faþã
de 2014".


