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planeta s-a oprit. Pu-
þin. Suficient însã ca
noi , oam e ni i , sã
rãmânem la domici-
lii, iar afacerilor sã le

aparã în faþã un semafor. Unele
dintre ele au prins culoarea roºie
(hoteluri, cabinete stomatologice,
saloane de înfrumuseþare etc.), al-
tele culoarea galbenã (benzina-
riile, service-urile auto, construc-
þiile de locuinþe etc.), iar unele cu-

loarea verde (magazinele alimen-
tare, firmele de curierat, farma-
ciile etc).

În acest context, pornind de la cir-
ca 60 de domenii de activitate, un
colectiv Veridio coordonat de mine
ºi de doamna Speranþa Munteanu,
am realizat "Semaforul Economic"
pentru ca antreprenorii ºi compa-
niile sã aibã un punct de start în
crearea scenariilor de evoluþie pe
baza cãrora pot face planuri de ac-
þiune.

Începutul planului este realizarea
unei mini autoanalize de cãtre an-
treprenori pe baza urmãtoarelor
întrebãri:

1. Clientela dinaintea crizei se va
regãsi ºi în clientela post crizã? Vor
apãrea noi clienþi în timp ce se vor
pierde o parte dintre clienþii tradi-
þionali?

2. Mai este justificatã existenþa
business-ului? Cum redefinesc mi-
siunea companiei?

3. Care sunt primele trei acþiuni
de întreprins pe termen scurt pen-
tru supravieþuire?

4. Cum va fi revenirea "de la
boxe"? Care va fi structura afacerii
la acel moment? Dar mediul concu-
renþial direct?

5. Cum o duc în acest moment
partenerii mei (stakeholders: sala-
riaþii, furnizorii, finanþatorii, mana-
gementul etc.)?

Detalii despre premizele avute în
vedere la realizarea Semaforului
economic se gãsesc pe siteul
www.veridio.ro.

Voi prezenta în cele ce urmeazãã
analiza noastrã în cazul "Complex
comercial de tip mall".

Printre cele mai afectate au fost
companiile care gestioneazã com-
plexuri comerciale de tip mall ºi
spaþii de birouri care au fost nevoi-
te sã închidã toate spaþiile comer-
ciale, cu excepþia magazinelor ali-
mentare, farmaciilor, celor de elec-
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tronice, curãþãtoriilor, pet-shop-uri-
lor ºi celor de opticã medicalã.

Situaþia acestui domeniu este
complicatã. Pe de-o parte sunt cei
care gestioneazã spaþiile comercia-
le care au cheltuieli cu întreþinirea,
curãþarea ºi securizarea acestora în
perioada restricþiilor. De asemenea,
ei se confruntã cu un orizont nefa-
vorabil asigurãrii ocupãrii spaþiilor
în proporþie similarã nivelurilor
atinse înainte de crizã.

Pe de altã parte, chiriaºii nu mai
pot realiza vânzãrile din care îºi plã-
teau taxele pentru a fi prezenþi în
aceste spaþii. Unii dintre ei au ºi ma-
gazine online prin care îºi pot conti-
nua vânzãrile, fie ele ºi mult reduse.
Alþii au închis obloanele fãrã sã aibã
infrastructura digitalã pusã punct
pentru a putea continua într-o oare-
care mãsurã activitatea comercialã.

Dialogul dintre cele douã pãrþi
trebuie sã înceapã de la acceptarea
faptului cã doar printr-o strânsã co-
laborare ºi înþelegere reciprocã se
pot gãsi soluþii eficiente pentru am-
bele pãrþi. Altfel spus, accentul tre-
buie pus pe cum pot câºtiga împre-
unã, nu pe ce au avut fiecare de
pierdut din modelul de business
existent înainte de COVID-19.

De asemenea, companiile trebuie
sã îºi analizeze cu atenþie portofo-
liul chiriaºilor pentru a identifica
etapele în care aceºtia ºi-ar putea
redeschide magazinele ºi care ar fi
noile proceduri de implementat
pentru protejarea angajaþilor ºi
clienþilor odatã ce mãsurile actuale
vor începe gradual sã fie relaxate.
Mai mult decât atât, trebuie sã aibã

în vedere noi potenþiali clienþi de
rezervã ºi chiar o reinventare a spa-
þiilor disponibile pentru noile nevoi
ºi obiceiuri apãrute în aceastã pe-
rioadã.

În cazul companiilor care îºi deru-
leazã activitatea în baza unor credi-
te sau alte tipuri de linii de finanþare
vor fi necesare renegocieri pentru
aducerea planului de rambursare la
un nivel care sã poatã fi susþinut în
prezent, dar într-o formã care nu va
crea probleme mai târziu.

Însã cel mai important este sã vinã
în faþa chiriaºilor cu un plan de relua-
re extinsã a traficului de clienþi. Acest
lucru va fi posibil doar cu implemen-
tarea unui set complex de mãsuri.
Probabil cã va fi necesarã reorganiza-
rea spaþiilor comune, a parcãrilor ºi a
culoarelor de trecere cu indicative de
pãstrare a distanþei de siguranþã.
Probabil cã toate casieriile vor trebui
protejate cu un profil transparent iar
angajaþii vor avea nevoie de echipa-
mente de protecþie. Probabil cã siste-
mul de aerisire va trebui curãþat mult
mai frecvent, iar programul ºi sub-
stanþele de igienizare a tuturor spa-
þiilor vor fi mult mai intense,
acordând o atenþie specialã respec-
tãrii tuturor mãsurilor necesare asi-
gurãrii sãnãtãþii oamenilor prezenþi
în aceste spaþii închise.

ªi la acest capitol va fi nevoie de o
strânsã colaborare între pãrþi - doar
împreunã, aderând la acelaºi set de
reguli, concentrându-ºi eforturile în
aceeaºi direcþie, vor putea oferi
clienþilor încrederea de a veni la
cumpãrãturi într-un mediu sigur
pentru toþi cei prezenþi.

Cu siguranþã va fi necesarã ºi o re-
vizuire a modelului de business în
sensul integrãrii canalelor digitale
ºi noilor tehnologii pentru vânzãri
online ºi livrãri la domiciliu, pentru
fidelizarea clienþilor prin oferirea de
servicii utile lor în prezent, prin eve-
nimente online captivante ºi rele-
vante noilor realitãþi pe care le trã-
im noi toþi ºi prin transpunerea în
online a beneficiilor pe care aceºtia
le obþineau în trecut mergând la
cumpãrãturi în mall-uri.

Legãtura cu oamenii care petre-
ceau timp în mall-uri trebuie conti-
nuatã ºi în aceastã perioadã a di-
stanþãrii sociale prin folosirea cana-
lelor online, prin platformele de so-
cializare ºi prin crearea de conþinut
care poate fi vizionat la distanþã ºi
care împlineºte nevoile consuma-
torilor care în trecut erau prezenþi
în aceste spaþii comerciale.

Un exemplu banal poate fi cel al
locului de joacã. Copiii au nevoie
de socializare ºi divertisment, cu
atât mai mult în aceastã perioadã
în care nu se mai pot vedea în per-
soanã cu grupul obiºnuit de priete-
ni. Pãrinþii au nevoie ºi de pauze
pentru a se ocupa de alte reponsa-

bilitãþi. Poate cã mall-ul digital poa-
te organiza sesiuni de activitãþi cre-
ative online prin care copiii pot so-
cializa lucrând la un proiect intere-
sant, iar pãrinþii au timp sã se ocu-
pe de alte treburi pentru o orã,
douã în fiecare duminicã.

Deºi trecem printr-o perioadã difi-
cilã, trebuie sã ne reamintim cã toc-
mai crizele ne oferã cele mai bune
oportunitãþi de a ne dezvolta, de a
ne uita mai atent la ºansele de
creºtere ignorate pânã în prezent.
De exemplu, consumatorii români
aveau una dintre cele mai mici
adoptãri a cumpãrãturilor ºi plãþilor
online din UE. Aceastã perioadã ne
forþeazã pe noi toþi sã ne formãm
noi obiceiuri, sã devenim familiari
cu noi tehnologii ºi sã fim deschiºi
cãtre noi modalitãþi de a ne trãi vie-
þile ºi a ne asigura cele necesare.
Companiile care vor îmbrãþiºa ra-
pid schimbãrile vor fi ºi cele care
vor trece mai uºor peste crizã ºi
care vor fi în primele poziþii atunci
când economia îºi va reîncepe ten-
dinþa de creºtere.
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