
"Segmentulcaselorde
vacanþã,vilelorºi
bungalourilordeînchiriat
integralareunmare
potenþial înRomânia"
(Interviu cu Costi Zãrnescu, fondatorul Rentakub.com ºi lakuburi.ro)

Reporter: Turismul este unul
dintre domeniile care au suferit
mult din cauza pandemiei. Ca ata-
re, ºi unitãþile de închiriere au tre-
cut cu greu prin aceasta crizã. Care
a fost evoluþia segmentului pe

care activaþi?

Costi Zãrnescu: Putem spune cã
suntem un caz fericit, chiar de ex-
cepþie. Noi le-am propus turiºtilor
exact ceea ce îºi doreau în timpul
pandemiei COVID-19: cazare în

case de vacanþã independente, în
locaþii mai izolate în mijlocul natu-
rii. Unitãþile noastre de cazare ofe-
rã toatã siguranþa ºi confortul ne-
cesare ºi permit grupurilor mai
mari sã se reuneascã ºi sã simtã li-

bertatea ºi plãcerea de a se întâlni.

Reporter: Cum a evoluat cererea
anul trecut?

Costi Zãrnescu: La noi, cererea
s-a menþinut pe un trend crescãtor
ºi în 2020 ºi în 2021. Cererea pen-
tru case de vacanþã de închiriat in-
tegral pe rentakub.com s-a triplat
în 2020, comparativ cu 2019. Am
avut avantajul de a oferi siguranþa
ºi confortul ºi libertatea atât de ne-
cesare în aceste vremuri. ªi, spre
deosebire de turismul de masã,
posibilitatea distanþãrii sociale ºi a
unui grad mult mai mare de liber-
tate ºi confort.

Reporter: Cum stã situaþia în
acest an, având în vedere relaxa-
rea condiþiilor pentru cãlãtoriile in-
terne?

Costi Zãrnescu: În acest an, pe
rentakub.com a continuat sã creas-
cã ºi sã se consolideze pe piaþã.
Cererea de la turiºtii români a cres-
cut cu peste 250% faþã de anul tre-
cut. Ne-am extins reþeaua proprie
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Segmentul caselor de vacanþã, vilelor ºi bungalourilor de închiriat

integral are un mare potenþial în România, este de pãrere Costi Zãrnescu,

fondatorul Rentakub.com ºi lakuburi.ro.

Domnia sa ne-a spus, într-un interviu, cã cererea pentru case de

vacanþã de închiriat integral pe rentakub.com s-a triplat în 2020,

comparativ cu 2019.

Segmentul caselor de vacanþã de închiriat este foarte dezvoltat în

Franþa ºi în multe alte state vest-europene, precum ºi în SUA.



14 BURSA Construcþiilor nr. 6 / 2021

Piaþa hotelierã



de case de vacanþã de închiriat in-
tegral ºi în alte regiuni, precum
Munþii Apuseni, Cluj-Napoca,
zona Bran-Moeciu, Bucovina ºi
Bãile Felix. Am livrat primele case
KUB în Franþa ºi urmeazã ºi alte
noutãþi interesante.

Reporter: Din ce zonã vine cea
mai mare cerere ºi pentru ce tip
de unitate turisticã?

Costi Zãrnescu: Cererea cea
mai mare vine dinspre familiile
ceva mai numeroase sau grupuri-
le de prieteni care vor sã petreacã
timp de calitate împreunã. Ei
apreciazã natura ºi intimitatea
oferitã de casele de vacanþã KUB,
dar ºi faptul cã pot împãrþi buge-
tul aferent unei case de vacanþã
de închiriat integral ºi al meselor.

Nu e de neglijat nici cererea
care vine dinspre turiºtii cu famili
mai mici, noi suntem pregãtiþi
sã-i primim în unitãþi de cazare
potrivite pentru ei.

Din punct de vedere al distribu-
þiei geografice, cei mai numeroºi
turiºti sunt cei care vin din zona
Bucureºti-Ilfov, Constanþa ºi Cluj.

Reporter: Cãtre ce se îndreaptã
preferinþele celor care au un te-
ren ºi vor sã cumpere o casã de
vacanþã KUB pe care sã o închirie-
ze, introducând-o rapid în circui-
tul turistic prin reþeaua pe renta-
kub.com?

Costi Zãrnescu: Vor calitate, si-
guranþã ºi confort la un preþ bun.
Tot mai mulþi ºi-au exprimat do-
rinþa de a avea modele mai neo-
biºnuite, ieºite dn tipare. Aceasta
este o tendinþã pe care o punem
în legãturã cu moda unitãþilor de
cazare mai neobiºnuite, tip Glam-
ping.

Reporter: Ce aºteptãri au
turiºtii de la o casã de vacanþa de
închiriat integral? Ce caracteristici
trebuie sã îndeplineascã acestea?

Costi Zãrnescu: Turiºtii vor un
spaþiu doar al lor, un grad mare
de libertate în a-ºi gestiona singu-
ri timpul ºi activitãþile dorite în va-
canþã. Siguranþa, tot confortul ºi
dotãrile de nelipsit în secolul al
XXI-lea, precum toate utilitãþile ºi
accesul la internet sunt alte moti-
ve pentru care se rezervã case de

vacanþã KUB în reþeaua noastrã.

Reporter: Cum au evoluat tari-
fele de închiriere de case de va-
canþã?

Costi Zãrnescu: Considerãm cã
avem cel mai avantajos raport ca-
litate/preþ, mai ales cã tarifele au
rãmas la un nivel comparabil cu
cel din 2020.

Reporter: În ce zonã aveþi cea
mai bunã ofertã preþ/calitate?

Costi Zãrnescu: Am pornit din
Slãnic Moldova cu primul nostru
sat de vacanþã KUB ºi de la înce-
put ne-am concentrat pe cel mai
bun raport calitate/preþ ºi pe si-
guranþã ºi confort. Acestea,

împreunã cu inovarea ºi oferirea
de experienþe de neuitat sunt va-
lorile pe rentakub.com la care nu
dorim sã renunþãm. În toate zo-
nele în care rentakub.com este
prezent, raportul calitate/preþ
este imbatabil.

Reporter: Cum promovaþi uni-
tãþile de cazare pe care le puneþi
la dispoziþia turiºtilor?

Costi Zãrnescu: Cea mai bunã
metodã de promovare este cea
care provine de la turiºtii mulþu-
miþi care ne-au fost deja oaspeþi
ºi ne recomandã prietenilor ºi cu-
noscuþilor. Pãrerea ºi observaþiile
lor conteazã pentru cã ne ajutã sã
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"Cererea cea mai mare vine dinspre familiile
ceva mai numeroase sau grupurile de
prieteni care vor sã petreacã timp de
calitate împreunã. Ei apreciazã natura ºi
intimitatea oferitã de casele de vacanþã
KUB, dar ºi faptul cã pot împãrþi bugetul
aferent unei case de vacanþã de închiriat
integral ºi al meselor".



devenim mai buni. Suntem
conºtienþi cã recenziile, pozitive
sau nu, au o influenþã foarte mare
în adoptarea deciziei de a cumpã-
ra un produs sau rezerva o casã
de vacanþã, fie ea KUB sau "no
name". Aºadar, ne strãduim sã-i
mulþumim pe oaspeþii noºtri cât
mai bine, cererea la pe renta-
kub.com este, deocamdatã, mai
mare decât oferta.

Reporter: Care a fost evoluþia
companiei în ultimul an ºi ce per-
spective aveþi pentru 2021?

Costi Zãrnescu: Ritmul de ex-
tindere al reþelei rentakub.com
este încetinit, din pãcate, de ob-

stacolele birocratice. Cu toate
acestea, numãrul de unitãþi renta-
kub.com a crescut cu aproximativ
50%, în acest an faþã de 2020.

Reporter: Ce proiecte aveþi în
desfãºurare în acest moment ºi ce
planuri pentru viitorul apropiat
aveþi?

Costi Zãrnescu: Vrem sã ne ex-
tindem pe piaþa din România prin
introducerea în reþeaua pe renta-
kub.com a caselor KUB în princi-
palele zone turistice ale þãrii. În
aceastã varã, ne-am extins reþea-
ua în zona Bran, Sâmbãta de Sus,
Vatra Dornei. În curând, vor intra
în circuitul turistic case KUB la

Tuzla (Constanþa) ºi Valea Dofta-
nei (Prahova).

De esemenea, avem în mai mul-
te regiuni, în diverse etape, pro-
iecte mai ample în regim de par-
teneriat "cumpãrã ºi lasã la închi-
riat". Cel mai avansat proiect este
cel de la Corbu (jud. Constanþa),
aflat în faza de autorizare. Proiec-
te de acest gen sunt în derulare la
Sovata (Mureº), Murighiol (Tul-
cea), Borºa (Maramureº) etc.

Reporter: Ce perspective are
are acest segment de piaþã?

Costi Zãrnescu: Segmentul ca-
selor de vacanþã, vilelor ºi bunga-
lourilor de închiriat integral are
un mare potenþial în România. A
demonstrat-o evoluþia din pan-
demie, când la rentakub.com ar fi
trebuit sã avem o ofertã de
douã-trei ori mai mare decât ce-
rerea. Românii ºi-au redescoperit
þara ºi vor ceva în plus faþã de tu-
rismul de masã. Vor vacanþe în
naturã, în unitãþi de cazare inde-
pendente în care sã se simtã liberi
ºi sã se bucure de tot confortul.

Casele de vacanþã de închiriat in-
tegral le oferã nu doar siguranþã
ºi confort demne de secolul al
XXI-lea, ci ºi posibilitatea de a pe-
trece timp de calitate împreunã
cu cei dragi. Segmentul caselor
de vacanþã de închiriat este foarte
dezvoltat în Franþa ºi în multe alte
state vest-europene, precum ºi în
SUA. În Franþa, a avut o cifrã de
afaceri de 2,7 miliarde de euro în
2019, înainte de pandemie ºi a
reuºit sã aibã scãderi de doar
aproximativ 25% în primul an
marcat de COVID-19, în 2020.
Aºadar, potenþial ºi cerere existã
ºi suntem dedicaþi sã inovãm ºi sã
venim în întâmpinarea dorinþelor
turiºtilor noºtri.

Reporter: Multumesc!
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"Românii ºi-au redescoperit þara ºi vor ceva
în plus faþã de turismul de masã. Vor
vacanþe în naturã, în unitãþi de cazare
independente în care sã se simtã liberi ºi sã
se bucure de tot confortul. Casele de
vacanþã de închiriat integral le oferã nu
doar siguranþã ºi confort demne de secolul
al XXI-lea, ci ºi posibilitatea de a petrece
timp de calitate împreunã cu cei dragi".


