
"Oamenii ºi-au
(re)descoperit plãcerea
de a se bucura împreunã
cu familia de confortul
propriei locuinþe"
(Interviu cu Radu Costin, marketing specialist Fibrex)

Reporter: Care au fost efectele
pandemiei asupra pieþei piscine-
lor? Este acest segment un pier-
zãtor sau un câºtigãtor al crizei de

sãnãtate?
Radu Costin: În cazul nostru este

clar un segment câºtigãtor, în ciu-
da tuturor provocãrilor apãrute pe

fondul pandemiei. Oamenii ºi-au
(re)descoperit plãcerea de a se bu-
cura împreunã cu familia de con-
fortul propriei locuinþe, astfel inves-

tiþiile lor orientându-se în aceastã
parte, fapt ce a dus la o cerere mai
mare în domeniu pentru amenaja-
rea caselor sau a grãdinilor.

Reporter: Ce strategii au abor-
dat jucãtorii din domeniu pentru
a trece mai uºor prin crizã?

Radu Costin: Dupã cum vã spu-
neam ºi anterior, aceastã perioa-
dã a fost o realã provocare pentru
toatã lumea, indiferent de dome-
niul în care îºi desfãºoarã activi-
tatea. Cel mai important pentru
toatã lumea a fost realizarea "pla-
nului de crizã", dacã îi putem spu-
ne astfel, ºi implementarea lui cât
mai rapidã. În cazul nostru, am
stabilit foarte clar, încã de la înce-
putul lunii martie 2020, obiective-
le ºi strategiile pe care le vom
aborda, preconizând cã vom avea
o perioadã dificilã.

Campanii efectuate în mediul
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Perioada de pandemie a fost o realã provocare pentru toatã lumea,

indiferent de domeniul în care îºi desfãºoarã activitatea, ne-a spus

Radu Costin, marketing specialist Fibrex, apreciind: "Cel mai impor-

tant pentru toatã lumea a fost realizarea "planului de crizã", dacã îi

putem spune astfel, ºi implementarea lui cât mai rapidã. În cazul no-

stru, am stabilit foarte clar, încã de la începutul lunii martie 2020,

obiectivele ºi strategiile pe care le vom aborda, preconizând cã vom

avea o perioadã dificilã".

Cert este cã piaþa piscinelor este clar un segment câºtigãtor, în ciuda

tuturor provocãrilor apãrute pe fondul pandemiei

Radu Costin susþine cã oamenii ºi-au (re)descoperit plãcerea de a se

bucura împreunã cu familia de confortul propriei locuinþe, astfel investi-

þiile lor orientându-se în aceastã parte, fapt ce a dus la o cerere mai mare

în domeniu pentru amenajarea caselor sau a grãdinilor.



online, prezentãri cât mai bune
ale produselor noastre în magazi-
nele online, realizarea de pachete
pentru produse, toate acestea
pentru a ajuta cât mai mult clien-
tul în luarea deciziei finale privind
achiziþia unui anumit produs.
Practic, ne-am dorit sã oferim o
înþelegere cât mai bunã a produ-
selor noastre de cãtre client.

Reporter: Cum a evoluat cere-
rea din domeniu ºi ce tendinþe
sunt pe piaþã?

Radu Costin: În ultimii ani, tren-
dul este în continuã creºtere. Foar-
te important de subliniat este cã ºi
în cazul alegerii unei piscine
clienþii sunt tot mai informaþi ºi
educaþi, optând pentru soluþiile
de piscine realizate în fabricã, la
care beneficiazã de servicii com-
plete, garanþie sau post-garanþie.
Totodatã, clientul îºi doreºte ºi o
variantã rapidã, astfel soluþiile ofe-
rite de noi sunt tot mai apreciate
datoritã diversitãþii ºi a montajului
rapid. Practic, în 2-3 sãptãmâni, în
funcþie de perioada de la lansarea
comenzii, piscina este instalatã cu
toate echipamentele necesare. În
funcþie de bugetul alocat, în cate-
goria economic-mediu oferim pi-

scine supraterane produse în Eu-
ropa, iar pentru categoria mediu
plus-premium cererile sunt orien-
tate cãtre piscine realizate din po-
liesteri armaþi cu fibrã de sticlã.

Reporter: Din ce zonã a þãrii
vine cea mai mare cerere?

Radu Costin: În þara noastrã pu-
tem spune cã cererea este unifor-
mã. Noi oferim soluþii complete ºi
pentru zonele unde se înregistrea-
zã temperaturi mai scãzute decât
media anualã (nord-estul þãrii sau
zonele montane), unde cu ajuto-
rul sistemelor de cãldurã ºi a aco-
peririlor retractabile se poate pre-
lungi semnificativ durata de utili-
zare a piscinei pe parcursul unui
sezon.

Reporter: Cum s-au adaptat
producãtorii la comerþul online?

Radu Costin: În aceastã perioa-
da de pandemie, online-ul a de-
venit un canal de business per-
manent ºi foarte important, chiar
ºi pentru afaceri care înainte nici
nu se gândeau la partea de
e-commerce sau sã aloce resurse
pentru dezvoltarea acestui seg-
ment. Practic, comerþul online
poate fi considerat unul dintre
principalii câºtigãtori ai acestei

perioade, în contextul în care în
multe alte domenii ºi-a redus ac-
tivitatea sau chiar au fost nevoiþi
sã închidã. Totodatã, pandemia a
dus ºi la o digitalizare forþatã a lu-
mii ºi la o schimbare în comporta-
mentul de achiziþie a consumato-
rului/clientului.

Reporter: Cum au evoluat pre-

þurile în domeniul piscinelor?
Radu Costin: În cazul nostru,

datoritã capacitãþii de producþie
existente ºi prin optimizarea fluxu-
lui de producþie am reuºit sã con-
tracarãm creºterea preþurilor la ma-
teriile prime, astfel cã, la începutul
acestui sezon, am ajuns sã avem o
ajustare nesemnificativã a preþuri-
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"Cifra de afaceri a companiei a crescut cu
10% faþã de anul 2019, iar pentru acest an
preconizãm o creºtere de 35%, care va
rezulta în urma investiþiilor desfãºurate în
perioada 2018-2020 în spaþii ºi linii noi de
producþie. Totodatã, creºterea gamei de
produse, diversificarea ºi îmbunãtãþirea
constantã a calitãþii ne vor asigura
obiectivul de creºtere".



lor pentru piscinele noastre.
Referitor la valorile piscinelor,

acestea diferã în funcþie de tipul
construcþiei ºi dimensiunea pisci-
nei dorite. Astfel, avem piscine
supraterane, începând de la 1000
de euro, iar pentru cele îngropa-
te, produse de cãtre compania
noastrã, valorile încep de la 6.000
de euro pentru o piscinã cu di-
mensiunile de 6 x 2,7 x 1,2 m, mo-
delul Venice, ºi pot ajunge pânã
la 14.000 euro cu echipament
complet, în cazul modelului Fa-
mily, care are o dimensiune de 11
x 3,95 x 1,5 m. La aceste valori se
pot adauga diferite accesorii ºi
automatizãri.

Compania Fibrex asigurã servicii
complete: consultanþã, livrare pi-
scinã, instalare, montaj ºi punere
în funcþiune, suport tehnic cu
echipe specializate, garanþie ºi
post-garanþie. Oferim consultanþã
în alegerea piscinei ºi poziþionarea
corectã a acesteia; livrãm piscine

clienþilor pânã în locul instalãrii;
avem echipe specializate ºi expe-
rienþã necesarã în montaj piscine
ºi instrucþiuni de întreþinere.

Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi
realizat în 2020 faþã de 2019 ºi ce
estimãri aveþi pentru acest an? De
asemenea, ce proiecte de investi-
þii aveþi pentru 2021?

Radu Costin: Cifra de afaceri a
companiei a crescut cu 10% faþã
de anul 2019, iar pentru acest an
preconizãm o creºtere de 35%,
care va rezulta în urma investiþii-
lor desfãºurate în perioada
2018-2020 în spaþii ºi linii noi de
producþie. Totodatã, creºterea
gamei de produse, diversificarea
ºi îmbunãtãþirea constantã a cali-
tãþii ne vor asigura obiectivul de
creºtere.

Reporter: Mulþumesc!
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"Clientul îºi doreºte ºi o variantã rapidã,
astfel soluþiile oferite de noi sunt tot mai
apreciate datoritã diversitãþii ºi a
montajului rapid. Practic, în 2-3 sãptãmâni,
în funcþie de perioada de la lansarea
comenzii, piscina este instalatã cu toate
echipamentele necesare".
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