
"Miculmobilierde
exterioracunoscuto
dezvoltaresemnificativã
înpandemie"
(Interviu cu reprezentanþii Homelux)

Reporter: Cum a fost resimþitã
pandemia în piaþa amenajãrilor
de exterior?

Homelux: Dacã înainte de pan-
demie balcoanele erau neglijate
sau folosite în alt scop decât cel al
relaxãrii, în ultima vreme din ce în
ce mai multe persoane ºi-au ame-
najat un colþ de relaxare la exte-
rior. În acest context, micul mobi-
lier de exterior a cunoscut o dez-
voltare semnificativã.

Reporter: În acest context, pu-
tem spune cã este acest segment
un câºtigãtor al crizei de sãnãta-
te?

Homelux: În mod sigur este un
câºtigãtor, mai ales cã atât perso-
anele cu grãdinã, cât ºi cele care
stau la bloc au investit mai mult
în amenajarea grãdinilor, terase-
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Micul mobilier de exterior a

cunoscut o dezvoltare semnifica-

tivã în pandemie, ne-au spus re-

prezentanþii Homelux. Aceºtia

spun cã, în mod sigur, acest do-

meniu este un câºtigãtor al crizei,

mai ales cã atât persoanele cu

grãdinã, cât ºi cele care stau la

bloc au investit mai mult în ame-

najarea grãdinilor, teraselor ºi

balcoanelor.



lor ºi balcoanelor. Astfel, noi am
putut dezvolta o gamã mai largã
de produse, de la cele mai accesi-
bile pânã la cele de lux, rã-
spunzând fiecãrei tipologii de
client.

Am avut o creºtere foarte mare
pe gama de mobilier, fie ea de ex-
terior sau interior. Per total, ca bu-
siness, am crescut foarte mult în
ultimul an.

Reporter: Ce tendinþe sunt pe
piaþa de profil?

Homelux: Zona de mic mobilier
s-a dezvoltat foarte mult, dar ºi
mobilierul de lux este la mare cã-
utare. Am observat cã în acest
context pandemic oamenii au in-
vestit mai mult în calitate, iar mo-
bilierul din aluminiu ºflefuit, ex-
clusiv în portofoliul Homelux, a
fost ºi este din ce în ce mai solici-
tat. Nici nu este de mirare dacã ne
gândim cã este o investiþie de
care te bucuri o viaþã: nu se defor-
meazã, nu se decojeste ºi nu ne-
cesitã depozitare pe timpul iernii,
fiind rezistent la ploaie ºi zãpadã.

Reporter: Cât alocã un client
pentru amenajarea grãdinii?

Homelux: Coºul mediu pentru
aceastã gamã de produse a cre-
scut, în ultimul an. Totodatã, ºi
gama de produse Homelux s-a
dezvoltat foarte mult, iar în acest
moment putem spune cã avem o
gamã complexã de mobilier pen-
tru terasã ºi grãdinã, adaptatã tu-
turor stilurilor ºi buzunarelor.

Reporter: Care sunt orientãrile
clienþilor pentru amenajarea cur-
þii ºi grãdinii, mai ales în contextul
în care aceºtia, în majoritate, lu-
creazã de acasã?

Homelux: Foarte cãutate sunt
seturile formate din masã ºi scau-
ne ºi cele compuse din scaune,
canapele ºi mãsuþã. Totodatã, cã-
utãrile se îndreaptã ºi spre produ-
sele care amplificã confortul, cum
ar fi balansoarele ºi canapelele
extensibile. Sã nu uitãm de acce-
sorii, care au nu doar un rol prac-
tic, ci ºi estetic. Sunt acele ele-
mente care definitiveazã o ame-
najre ºi îi sporesc farmecul.

Reporter: Din ce zona vine cea
mai mare cerere?

Homelux: Cum spuneam, toatã
zona de mobilier a cunoscut o

creºtere semnificativã, pentru cã
atenþia tuturor s-a îndreptat spre
amenajarea casei, a terasei, grãdi-
nii ºi balcoanelor. Aºadar, contex-
tul pandemic a adus cu el un
mare plus în zona de retail.

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

Homelux: Profilul de consuma-
tor s-a schimbat în ultima perioa-
dã, deoarece contextul pandemic
a forþat comerþul online. Astfel,
inclusiv persoanele reticenþe la

cumpãrãturile online au început
sã se familiarizeze cu acesta, iar
retailerii online s-au adaptat rapid
cererii, dezvoltându-ºi platforme-
le ºi gama de produse.

Reporter: Ce produse noi au
apãrut pe piaþã?

Homelux: Remarcãm apariþia
unor game de produse cu o cali-
tate mai ridicatã, iar aici ne refe-
rim la mobilierul nostru din alu-
miniu ºlefuit, unic pe piaþa din
România. Practic, ºi clienþii au fost
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Homelux, magazin de mobilã ºi decoraþiuni pentru toatã casa, a anun-

þat, recent, deschiderea unei zone expo de mobilier pentru terasã ºi

grãdinã în parcarea DN1 Value Centre Bucureºti (fostul centru comer-

cial Prisma). Printre produsele expuse se numãrã piese unice pe piaþa

din România, realizate din aluminiu ºlefuit, precum ºi fotolii, balansoare

ºi seturi formate din masã ºi scaune. Conform reprezentanþilor Home-

lux, aluminiul ºlefuit, turnat în masã, rãmâne intact pe o perioadã nede-

terminatã. Mobilierul din acest material nu necesitã depozitare pe tim-

pul iernii, rezistând intemperiilor vremii.

Homelux este o firmã de retail de mobilier ºi decoraþiuni, în plinã ex-

pansiune, ce aduce pe piaþã soluþii de design unic, modern sau clasic.

Compania are trei magazine fizice: Homelux DN1 Value Centre Bucu-

reºti (fostul centru comercial Prisma), Homelux Ploieºti (DN1, Plo-

ieºti-Braºov km. 6) ºi Homelux Focºani (Str. Aleea Parc nr. 2).
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dispuºi sã plãteascã mai mult. De
asemenea, au apãrut produse cu
funcþionalitãþi multiple, adaptate
spaþiilor mici. Menþionãm aici ºi

mãsuþele pliabile, ce se monteazã
de balustradele balcoanelor, cu
ajutorul cãrora te poþi bucura de
confort ºi într-un spaþiu restrâns.

Reporter: Ce cifra de afaceri aþi
realizat în 2020 faþã de 2019 ºi ce
estimãri aveþi pentru acest an?

Homelux: Aºa cum spuneam,

evoluþia este pozitivã ºi suntem
convinºi cã vom menþine acest
trend ºi anul viitorr. Deja am pre-
gãtit pentru sezonul urmãtor o
gamã diversificatã de produse
care rãspunde tuturor gusturilor
ºi bugetelor. Practic, suntem
într-un trend ascendent, iar fina-
lul de sezon nu mai este direct
marcat de venirea toamnei, deoa-
rece solicitãrile pe mobilierul de
exterior se menþin pe tot timpul
anului.

Reporter: Ce proiecte de inve-
stiþii aveþi pentru 2021 ºi cu ce
produse noi veniþi în piaþã în
acest sezon?

Homelux: În perioada urmãtoa-
re ne vom dezvolta ºi mai mult
magazinul online ºi ne vom
creºte vizibilitatea. În plus, clienþii
ne vor putea gãsi ºi mai uºor, de-
oarece deja suntem prezenþi pe
toate platformele importante de
retail online.

Reporter: Mulþumesc!n
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STUDIU REVEAL MARKETING RESERCH:

"Zilele petrecute în casã au fost prolifice pentru
idei de reamenajare a locuinþei"

Zilele petrecute în casã au fost prolifice pentru idei de

reamenajare a locuinþei, conform unui studiu efec-

tuat de Reveal Marketing Research, la solicitarea

FERRO Group. Printre altele, acesta aratã cã 80% din-

tre români îºi manifestã interesul de a-ºi reamenaja

locuinþa în acest an. Segmentul de vârstã cel mai pre-

ocupat de amenajarea locuinþei este cel cuprins între

18 ºi 34 de ani (82%). Românii tind sã îºi renoveze lo-

cuinþa o datã la patru ani, mai evienþiazã cercetarea.

"Daca înainte puneam accent mai mult pe locurile

asociate cu petrecerea timpului liber cu familia - pe

mobila din living room sau pe beneficiile date de

electrocasnice, acum fiecare camerã din casã si fieca-

re lucru de tip instalaþie de apã, baterii, corpuri de ilu-

minat etc. devin la fel de relevante pentru confortul

nostru", afirmã Marius Luican, CEO Reveal Marketing

Research.

Printre tipul de lucrãri cãrora românii le acordã o atenþie

sporitã renovãrii anul acesta, se numãrã, pe primul loc,

zugrãvitul (90%), urmat de schimbarea obiectelor sani-

tare din baie si/sau bucãtarie (72%), schimbarea mobilei

(64%), schimbarea sistemului de iluminare (51%) ºi

schimbarea instalaþiei de apã (34%).

Românii declarã cã obiºnuiesc sã-ºi reamenajeze

casa/apartamentul o datã la patru ani. Odatã cu acea-

ste reamenajãri, una din patru (24%) persoane schim-

bã ºi obiectele sanitare din baie (baterii, duºuri, etc.) iar

16% schimbã ºi bateria de la chiuveta din bucãtãrie.

Cei mai mulþi declarã, însã, cã fac aceste schimbãri

mai rar, doar la nevoie - 62% pentru obiecte de tip

baterii ºi duºuri ºi 73% pentru baterii de bucãtãrie.

Întrebaþi despre bugetul alocat pentru schimbarea

obiectelor sanitare din baie ºi/sau bucãtarie, aceºtia

estimeazã cã vor cheltui în jur de 4.500 de lei.


