
Foldo - mobilierul
din carton care
îºi face tot mai mult
loc pe piaþã
l Pãtuþul din carton pentru copii - una dintre vedetele catalogului Foldo
l Preþul unui birou din carton - 89 de lei

Reporter: Cum a reuºit sã-ºi
facã loc pe piaþã conceptul de
mobilier din carton - Foldo?

Nicolae Baciu: Atât de uºor -
nu mai e nimeni ca noi. ªi nu
spun acest lucru cu autosufi-

cienþã, ci cu satisfacþia de a co-
ordona o echipã de oameni care
cred în conceptul FOLDO. În
2015, planul meu pãrea utopic.
6 ani mai târziu, constat cã încã
s un t s i n gur ul an tr ep r en o r
român cu un portofoliu atât de
vast de mobilier din carton.
Mi-aº dori sã existe concurenþã,
mi-ar plãcea sã ne "luptãm" cu
alþi producãtori de mobilier
100% ecologic, cu preþ extrem
de accesibil, 100% românesc ºi
inedit prin material ºi modul de
îmbinare.

Reporter: În ce mãsurã sunt
deschiºi oamenii sã cumpere
mobilier produs de Foldo?

Nicolae Baciu: Noi facem mo-
bilier din carton... deºtept. Ne
îndepãrtãm de nuanþa peiorati-
vã a cartonului sau a... hârtiei.
"Cartonul" folosit de FOLDO nu
este cel pe care îl regãsiþi în am-
balaje. Concret, pornind de la

carton ondulat, am îmbunãtãþit
mult materialul pe care doar noi
îl folosim ºi care, în plus faþã de
cartonul obiºnuit, are o rezisten-
þã incredibilã ºi este spectaculos
în design. Românii sunt sceptici
atunci când aud de carton pen-
tru cã oamenii au fost obiºnuiþi
sã desconsidere acest material
care nu a fost niciodatã vedetã -
el doar ambala produsele pe
care le cumpãrau românii. Cei
care cumpãrã de la noi iau deci-
zia de achiziþie pentru cã ceea
ce facem noi li se pare nemaivã-
zut ºi vor sã fie ºi ei parte a ace-
stei "comunitãþi". ªi mai sunt cei
care calculeazã eficient ºi con-
statã cã preþurile noastre sunt
foarte bune, cu o garanþie de 5
ani ºi calitate peste aºteptãri. În
plus, mobilierul Foldo este foar-
te uºor, iar aceastã caracteristicã
este foarte apreciatã de clienþii
noºtri.
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Foldo este singura companie din þara noastrã care produce
mobilier 100% ecologic, dintr-un material inedit, mai exact din
carton. Deºi existã reticenþã pentru un astfel de mobilier, tot
mai mulþi clienþi descoperã utilitatea mobilierului din carton.

Cei interesaþi de acest concept trebuie sã ºtie cã mobilierul nu
este confecþionat din cartonul pe care îl regãsim în ambalaje, ci

vorbim despre un material cu o rezistenþã mult mai mare ºi un
design spectaculos.

Nicolae Baciu, fondatorul Foldo, ne-a acordat un interviu în ca-
drul cãruia ne-a vorbit despre evoluþia acestui segment de pia-
þã ºi nevoie concurenþei, dar ºi despre cât costã mobilierul din
carton ºi ce duratã de viaþã are.

"Nu mai e nimeni ca noi. ªi nu spun acest lucru cu
autosuficienþã, ci cu satisfacþia de a coordona o

echipã de oameni care cred în conceptul FOLDO".



Reporter: Cum a evoluat cere-
rea pentru produsele dumnea-
voastrã de la apariþia pe piaþã ºi
pânã în prezent?

Nicolae Baciu: Clienþii FOLDO
sunt smart ºi þin pasul cu propu-

nerile noastre. Iar noi suntem
creativi, înainte de toate. Numai
în ultima sãptãmânã ne-am mã-
rit portofoliul de produse cu
douã concepte noi: Etajera cu
poveºti - este jucãria potrivitã

pentru pãrinþii care vor sã îºi
înveþe copiii sã fie ordonaþi. În
sertar, gãsesc 10 coduri QR care
duc direct la poveºti citite în
cheie de teatru radiofonic.
Ne-am gândit cã este produsul
perfect pentru 1 iunie. ªi tocmai
ce am stabilit ultimele detalii
pentru o colecþie capsulã cu
Dan Diaconescu. Da, acel Dan
Diaconescu. Vor fi produse uni-
cat, semnate de Dan Diacones-
cu. Cine ºtie ce idei mai avem
sãptãmâna viitoare!

Reporter: Care este bugetul
alocat pentru mobila de hârtie ºi
în ce mãsurã diferã acesta de cel
pentru mobila clasicã?

Nicolae Baciu: Bugetul alocat
pentru mobila clasicã este fãcut
KO de ofertele FOLDO. De pildã,
un birou la noi costã 89 de lei. O
etajerã aproximativ 100 lei.
Ofertele producãtorilor clasici
pentru acelaºi nivel de calitate ºi
durabilitate sunt mult mai mari.
Aº putea spune cã duble.

Reporter: Câte produse se re-
gãsesc în prezent în portofoliul

FOLDO ºi care sunt cele mai cã-
utate?

Nicolae Baciu: Avem peste 70
de produse. Cele mai cãutate
sunt etajerele Modo, care pot fi
personal izate la nesfârº i t
schimbând imprimeurile sertare-
lor sau prin vopsire. De aseme-
nea, pãtuþul pentru copii este
una dintre vedetele catalogului
nostru. Se monteazã ºi demonte-
azã extrem de uºor, cântãreºte
3,5 kg ºi îl îndrãgeºti la prima ve-
dere. ªi nu, nu se întâmplã nimic
dacã se varsã biberonul.

Reporter: Care este durata
medie de viaþã a mobilierului
din hârtie?

Nicolae Baciu: Mobilierul
FOLDO existã din 2015, deci de
6 ani. Nimeni nu s-a întors sã re-
clame vreo problemã. Noi ofe-
rim garanþie de 5 ani, însã iatã
cã rezistã cu brio mai mult decât
atât.

Reporter: În ce mãsurã pande-
mia a schimbat planurile FOLDO?

Nicolae Baciu: Eram creativi.
Pandemia ne-a fãcut ºi mai crea-
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"În 2015, planul meu
pãrea utopic. 6 ani
mai târziu, constat

cã încã sunt singurul
antreprenor român

cu un portofoliu atât
de vast de mobilier

din carton.
Mi-aº dori sã existe

concurenþã,
mi-ar plãcea sã ne

«luptãm» cu alþi
producãtori de
mobilier 100%

ecologic, cu preþ
extrem de accesibil,
100% românesc ºi

inedit prin material ºi
modul de îmbinare".

"Pãtuþul pentru copii este, deasemenea, una
dintre vedetele catalogului nostru. Se monteazã
ºi demonteazã extrem de uºor, cântãreºte 3,5 kg

ºi îl îndrãgeºti la prima vedere. ªi nu, nu se
întâmplã nimic dacã se varsã biberonul ".



tivi! Am realizat sisteme de de-
zinfecþie prin dozare automatã a
dezinfectantului, biroul "Work
from Home", ne-am mãrit echi-
pa, ne-am listat cu produsele în
reþeaua unui retailer renumit. În
perioada aceasta, oamenii au
stat mai mult online ºi, cumva,
ne-au gãsit ºi pe noi.

Reporter: Aveþi în vedere ex-

tinderea pe alte pieþe dincolo
de graniþele României? Cãtre ce
pieþe vã îndreptaþi, pentru înce-
put?

Nicolae Baciu: Ne dorim sã
vindem în Europa ºi plãnuim sã
facem acest lucru cât mai cu-
rând, poate chiar de la finele
acestui an. Credem cu tãrie cã
þãrile nordice sunt foarte intere-

sate de produsele noastre ºi
acestea sunt primele vizate.

Reporter: Care sunt perspecti-
vele de dezvoltare ale compa-
niei?

Nicolae Baciu: Ne dorim sã
devenim mai cunoscuþi în Româ-
nia, de aceea ne-aþi vãzut destul
de des la televizor ºi ne pro-
punem sã "cucerim" ºi pieþele in-
ternaþionale, dupã cum spuneam.

Reporter: Care a fost cifra de
afaceri a companiei anul trecut
ºi ce estimãri aveþi pentru anul
în curs?

Nicolae Baciu: Anul trecut am

avut o creºtere de 110% faþã de
2019 ºi am realizat o cifrã de afa-
ceri 245.000 euro. Anul acesta,
din cauza situaþiei economice
incerte, estimãm o creºtere de
40-45%.

Reporter: Vã mulþumesc!
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"Cele mai cãutate sunt etajerele Modo, care pot
fi personalizate la nesfârºit schimbând

imprimeurile sertarelor sau prin vopsire".


