A menajãri

Piaþapiscinelor-unul
dintrecâºtigãtoriicrizei
(Interviu cu Bogdan Precup, directorul general al Reve)
Piaþa piscinelor este unul dintre câºtigãrorii crizei, apreciazã Bogdan
Precup, directorul general al Reve, care ne-a spus, într-un interviu, cã pandemia din ultimii doi ani a generat o creºtere uriaºã în acest domeniu.
Magazinele online au reprezentat o soluþie rapidã de creºtere a cifrei
de afaceri, în sectorul piscinelor, apreciazã domnul Precup, adãugând,
însã, cã nu toate produsele sunt vandabile prin intermediul comerþului
online, deoarece necesitã o înþelegere ºi o cunoaºtere serioasã a
Reporter: Care au fost efectele
pandemiei asupra pieþei piscinelor?
Bogdan Precup: Pandemia din
ultimii doi ani a generat o
creºtere uriaºã în domeniul construcþiilor de piscine. Restricþiile
impuse la nivel de state, interdicþiile în ceea ce priveºte cãlãtoriile,
frica de îmbolnãvire, precum ºi

alþi factori au generat nevoia de
miºcare ºi de petrecere a timpului
în aer liber.
Reporter: Aºadar, este acest
segment un pierzãtor sau un
câºtigãtor al crizei de sãnãtate?
Bogdan Precup: În mod cert
acest segment este câºtigãtor.
Personal, pot compara ultimii doi
ani cu perioada 2007-2008, când

modului în care se construieºte o piscinã.
În contextul în care, în România, nu este contorizat numãrul de piscine construite, reprezentantul Reve spune cã poate paria pe un minim de
60 de milioane de euro, anual.
Înfiinþatã în 2006, compania Reve construieste piscine, saune, bãi de
aburi, cãzi cu hidromasaj ºi centre de relaxare ºi wellness personalizate,
asigurând montaj, service, garanþie ºi postgaranþie.
industria constucþiilor de piscine
a atins apogeul existenþei sale în
România.
Reporter: Ce strategii au abordat jucãtorii din domeniu pentru
a ieºi câºtigãtori din aceastã crizã?
Bogdan Precup: Dacã pentru
anumite domenii de activitate
pandemia a generat pierderi
uriaºe, domeniul nostru a fost

unul ocolit de efectele nefaste ale
crizei mondiale. Societatea noastrã nu a fost nevoitã sã apeleze
la o strategie anume. Seriozitatea
ºi corectitudinea au fost suficiente pentru a putea privi cãtre viitor.
Reporter: Cum a evoluat cererea din domeniu ºi ce tendinþe
sunt pe piaþã?
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Bogdan Precup: Cerinþele
cumpãrãtorilor s-au îndreptat cãtre toate tipurile de piscine,
începând cu cele supraterane din
segementul DYI ºi pânã la cele
mai complexe soluþii tehnice de
realizare a piscinelor îngropate.
Piaþa româneascã are un specific
mai bine conturat cãtre zona de
piscine îngropate finisate cu
membrane PVC sau cu vitroceramicã/ceramicã.
Reporter: Din ce zona vine cea
mai mare cerere?
Bogdan Precup: Cea mai mare
cerere este îndreptatã cãtre zona
piscinelor îngropate ºi finisate cu
membranã PVC. Acest tip de piscinã este susþinut de o garanþie
mare de pânã la 20 de ani, un
timp redus de execuþie (3-4 sãptãmâni) ºi o versatilitate în ceea
ce priveºte dotãrile ºi upgrade-urile în viitor. Sã menþionãm ºi
fiabilitatea în timp, factor extrem
de importat în alegerea clienþilor.
Reporter: La cât se ridicã acum
piaþã de profil ºi ce perspective
are aceasta?
Bogdan Precup: Din pãcate,
România nu contorizeazã numãrul de piscine construite. Neexistând o statisticã pe care sã o
putem urmãri, îmi este foarte
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greu sã estimez o valoare care sã
se apropie de adevãr. Pot, însã,
paria pe un minim de 60 de milioane de euro, anual.
Reporter: Cum s-au adaptat
producãtorii la comerþul online?
Bogdan Precup: Magazinele
online au reprezentat o soluþie rapidã de creºtere a cifrei de afaceri.
Însã nu toate produsele sunt vandabile prin intermediul comerþului online, deoarece necesitã o
înþelegere ºi o cunoaºtere serioasã a modului în care se construieºte o piscinã.
Reporter: Ce produse noi au
apãrut pe piaþã?
Bogdan Precup: Soluþiile rapide de realizare a unei piscine au
fost cele mai cãutate în aceastã
perioada. Acestea s-au materializat în soluþii de piscine supraterane sau piscine de tip monobloc
cu instalare rapidã. În anul 2020
am pus bazele unui parteneriat
care a dus la apariþia conceptului
de Smighty (www. smighty.ro). O
soluþie de piscinã suprateranã,
uºor de amplasat, orientatã cãtre
cei dornici sã înoate chiar ºi acolo
unde nu existã suficient spaþiu
pentru realizarea unei piscine de
dimensiuni generoase.
Reporter: Cum au evoluat pre-

"Cea mai mare cerere este îndreptatã cãtre zona
piscinelor îngropate ºi finisate cu membranã PVC.
Acest tip de piscinã este susþinut de o garanþie
mare de pânã la 20 de ani, un timp redus de
execuþie (3-4 sãptãmâni) ºi o versatilitate în ceea
ce priveºte dotãrile ºi upgrade-urile în viitor".
þurile în domeniul piscinelor?
Bogdan Precup: ªi domeniul
piscinelor a fost nevoit sã se
adapteze tendinþei de creºtere a
preþurilor. Echipamentele, accesoriile, consumabilele, transportul, forþa de muncã, toate au înregistrat o creºtere a preþurilor în
ultima perioadã.
Reporter: Cum a evoluat activitatea companiei pe care o reprezentaþi?
Bogdan Precup: Spre bucuria
noastrã, am fost implicaþi într-un
numãr mai mare de proiecte faþã
de anii anteriori. Ne-am mãrit numãrul de angajaþi ºi am lãrgit
gama de produse pe care o putem oferi potenþialilor clienþi.
Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi
realizat în 2020 faþã de 2019 ºi ce
estimãri aveþi pentru acest an?
Bogdan Precup: Cifra de afaceri
a anului 2020 a fost similarã cu

cea a anului 2019. Estimãrile pentru anul 2021, însã, sunt mult mai
optimiste, deja la sfârºitului lunii
Iunie depãºind cifra de afaceri a
anului 2020.
Reporter: Ce proiecte de investiþii aveþi pentru 2021 ºi cu ce
produse noi veniþi în piaþã în
acest sezon?
Bogdan Precup: Marea provocare o reprezintã pãtrunderea
noastrã pe pieþele externe, precum ºi importul de tehnicã ºi tehnologie de ultima generaþie.
Investim intens în calificarea forþei de muncã, prin pregãtirea intensã a colectivului, prin participarea la divese seminare ºi prin
traininguri ce þîn de dezvoltarea
cunoºþînþelor în domeniu.
Reporter: Mulþumesc!

