M ateriale de construcþii
NICOLAE TÃNASE, FONDATORUL DEPOZITULUI ONLINE DE MATERIALE DE
CONSTRUCÞII MAUR MK TRADE:

"Comerþul tradiþional va
dispãrea, probabil, ºi va fi
înlocuit de mediul online"
Reporter: Cum caracterizaþi mediul investiþional din
România?
Nicolae Tãnase: Foate
bun, dacã ne uitãm în primul rând la Bucureºti, unde
observãm destul de multe
proiecte rezidenþiale începute, coroborat cu clãdirile
de birouri. Acelaºi lucru se
poate vedea în toate
oraºele mari, cu precãdere
spre Vestul þãrii, ceea ce
creeazã o influenþã ºi în mediul rural din jurul acestor
oraºe mari.
Reporter: Care sunt obstacolele ºi problemele pe
care le întâmpinaþi în activitatea dumneavoastrã?
Nicolae Tãnase: În activitatea
noastrã, care se desfãºoarã cu precãdere în Bucureºti ºi în localitãþile
limitrofe, primul ºi cel mai mare obstacol este traficul, în condiþiile în
care facem eforturi sã ne þinem de
cuvânt cu livrarea în 24 de ore a comenzilor cãtre clienþi.
Reporter: Ce soluþii vedeþi pentru
rezolvarea acestor probleme?
Nicolae Tãnase: Prima soluþie
care ne-ar ajuta pe noi foarte mult
ar fi finalizarea Centurii, împreunã
cu conexiunile ei cu oraºul ºi autostrãzile. Cu siguranþã ar face o mare
diferenþã pentru noi.
Reporter: Cum caracterizaþi fiscalitatea din România?
Nicolae Tãnase: Este foarte complexã, dar cea mai mare problemã
este cã nu se coreleazã cu noile
tehnologii. Cel puþin în domeniul
nostru online, tot timpul trebuie sã
facem documente duale care sã
acopere legislaþia de comerþ tradiþional ºi cel de online.
Reporter: În ce mod v-au afectat
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mãsurile fiscale adoptate la începutul anului?
Nicolae Tãnase: Pentru noi nu a
creat nicio influenþã, deoarece ele
au fost create strict pentru firmale
de construcþii.
Reporter: Care este opinia dumneavoastrã despre piaþa construcþiilor de la noi?
Nicolae Tãnase: Încã este o piaþã
bazatã puternic pe preþ ºi pe garanþia meseriaºului, la care se adaugã
cultura localã de a ne pricepe toþi la
de toate, iar dacã avem mici dubii
cãutãm un pic pe Google. Din pãcate, încã avem clienþi care nu îºi
pun întrebarea de ce un sac de
adeziv se vinde la acelaºi preþ cu un
sac de nisip.
Reporter: Care este evoluþia pieþei materialelor de construcþii de la
noi, în general, ºi a segmentului pe
care activaþi, în particular?
Nicolae Tãnase: Fãrã discuþie
creºte piaþa, nu avem altã soluþie,
deoarece încã necesarul de spaþiu
locativ nu este acoperit, iar în mare

parte ce este acoperit nu se
mai încadreazã în nevoile oamenilor din zilele acestea.
Piaþa de online creºte ºi ea ºi
se dezvoltã din ce în ce mai
mult. Toatã lumea se adapteazã noului curent sau mai
bine zis noului viitor.
Reporter: De când activaþi
pe piaþã noastrã?
Nicolae Tãnase: Noi am
luat startul în 2015, chiar din
ianuarie, când am decis sã
începem acest proiect, iar cu
site oficial în piaþa online
începând cu luna martie 2015.
Reporter: Cum a evoluat
activitatea companiei?
Nicolae Tãnase: Am avut
venituri în creºtere, aºa cum a
fost de la începutul activitãþii.
În primul semestru al acestui an am
avut o creºtere semnificativã de peste 40% faþã de 2018, dar rezultatul
este foarte influenþat ºi de reorganizarea companiei, pe fondul dezvoltãrii. Noi am prognozat la început o cifrã de afaceri de 6 milioane
lei, dar cel mai probabil vom fi destul de aproape de 7 milioane.
Reporter: Care a fost profitul societãþii anul trecut ºi ce perspective
aveþi pentru 2019?
Nicolae Tãnase: Pentru anul trecut este greu de vorbit de un profit,
deoarece am fãcut o reorganizare
completã a departamentelor ºi unele investiþii, care au determinat un
recul în activitate. Pentru 2019 estimãm un profit de 10% din cifra de
afaceri, determinat de creºterea masivã a concurenþei.
Reporter: Ce cotã de piaþã aveþi
ºi cum vedeþi concurenþa din domeniu?
Nicolae Tãnase: Este greu de
spus ce cotã de piaþã avem, în con-

diþiile în care se iau în calcul jucãtorii mari precum Dedeman sau Mathaus, care nu au publicat cifrele lor
de online. Oricum, în zona de Bucureºti, dacã vorbim strict de online,
firme specializate doar pe acest
segment, suntem pe la 35%. Mediul devine din ce în ce mai concurenþial ºi vom asista la o bãtãlie a
serviciilor din ce în ce mai mult.
Reporter: Cum este primit în piaþã segmentul de comerþ online cu
materiale de construcþii?
Nicolae Tãnase: Cu siguranþã în
creºtere, dar influenþat de neîncrederea oamenilor. Încã avem clienþi
care la prima comandã preferã sã
vinã la sediul nostru sã plãteascã
cash pentru a vedea unde suntem,
dacã avem marfã în curte etc.
Reporter: Care este profilul cumpãrãtorului ºi din ce zone este acesta?
Nicolae Tãnase: Cei mai mulþi
sunt oameni care îºi fac case personale sau îºi renoveazã locuinþa ºi nu
le place sã piardã timpul prin magazine.
Reporter: Ce buget alocã o persoanã/familie pentru o comandã?
Nicolae Tãnase: Media coºului
de cumpãrãturi în cazul nostru este
de 4000 de lei, în scãdere faþã de
anii trecuþi. Clienþii au început sã
împartã comenzile.
Reporter: Cum vedeþi viitorul
acestui segment, prin comparaþie
cu comerþul tradiþional de materiale de construcþii?
Nicolae Tãnase: Cel mai probabil, comerþul tradiþional va dispãrea
ºi va fi înlocuit în mare parte de mediul online.
Reporter: Mulþumesc!
(C)

