
ADELINA BADEA, CEO MOBEXPERT:

“Piaþa mobilei
a depãºit, anul trecut,
un miliard de euro“
La începutul anului, se estima cã piaþa mobilei va depãºi 1,3 miliarde
euro, în 2022

Reporter: În cei doi ani de pan-
demie, în care cei mai mulþi au lu-
crat de acasã, cum a evoluat piaþa
mobilei si activitatea Mobexpert?

Adelina Badea: Dupã doi ani de
pandemie, cu provocãrile pe care
le-au adus, cu schimbãrile radicale
la care am fost nevoiþi sã ne adap-
tãm într-un termen extrem de
scurt, putem afirma cã piaþa de
mobilier ºi decoraþiuni a fost în
atenþia consumatorilor. A fost o
perioadã de creºtere atât pentru
piaþa de mobilier si decoraþiuni
din România, dar ºi pentru activi-
tatea Mobexpert. Totodatã, avan-
sul comerþului online, dar ºi digi-
talizarea tuturor activitãþilor gru-
pului au marcat aceºti ani si în ca-
drul Mobexpert.

Reporter: Care a fost evoluþia
cererii în aceastã perioadã?

Adelina Badea: Tocmai pentru
cã am fost nevoiþi, chiar obligaþi
de autoritãþi în câteva rânduri sã
stãm în case pentru a ne proteja

(o parte mare din populaþie a lu-
crat sau a studiat de acasã ºi ºi-a
anulat sau amânat vacanþele),
clienþii au ales sã-ºi reamenajeze
locuinþele sau sã facã acele in-
vestiþii pe care le amânaserã pe-
rioade îndelungate. Gândiþi-vã la
oameni care petreceau foarte pu-
þin timp acasã, oameni activi social
care ºtiau ca au nevoie de un
obiect de mobilier în casã, dar
care amânau achiziþia pentru cã
aveau alte prioritãþi. Aceºtia s-au
trezit cã acele prioritãþi nu mai exis-
tã, ba chiar mai mult de atât, cã
sunt obligaþi sã stea în fiecare zi în
casã. Pentru aceºtia decizia de
achiziþie a fost foarte uºor de ge-
stionat. Casa ºi confortul de acasã
au fost din ce în ce mai importan-
te pentru fiecare dintre noi ºi acest
lucru s-a simþit ºi în evoluþia cererii
pentru produsele Mobexpert.

Reporter: Care este raportul ce-
rere/ofertã?

Adelina Badea: În domeniul
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Anul 2022 aduce noi provocãri, poate la fel de mari ca în 2020,
evidenþiazã Adelina Badea, CEO Mobexpert. Domnia sa ne-a
spus, în cadrul unui interviu: “Trãim într-un context nou, impre-
vizibil, la care trebuie sã ne adaptãm rapid ºi sã gãsim soluþii
potrivite pentru a merge înainte. În prezent,perspectivele pen-
tru 2022 sunt cu totul altele faþã de cele previzionate la finele
anului 2021, când construiam bugetele pentru acest an. Lucru-
rile s-au schimbat în februarie, când a început invadarea Ucrai-
nei. Vânzãrile au înregistrat o scãdere timp de aproape douã

sãptãmâni, clienþii s-au îngrijorat ºi au amânat achiziþiile pânã
la clarificarea situaþiei. Douã sãptãmâni mai târziu lucrurile au
început sã se reaºeze ºi sperãm la o revenire accentuatã a con-
sumului de mobilier ºi decoraþiuni pânã la finalul anului”.

În 2021, piaþa de mobilier se estimeazã cã a depãºit un miliard
de euro, cu previziunea, la început de an, cã va depãºi 1,3 mi-
liarde euro, în 2022, ne-a mai spus Adelina Badea, considerând
cã previziunea de creºtere a fost ambiþioasã chiar ºi înainte de
invadarea Ucrainei.
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nostru, raportul cerere/ofertã este
unul echilibrat. Avem resurse pen-
tru a face faþã cererii în creºtere,
mai ales din perspectiva structurii
unice, integrate pe verticalã a gru-
pului Mobexpert. Începând cu
conceptul de design, creaþie de
produs ºi producþia în cele opt fa-
brici Mobexpert, urmate de
vânzarea de mobilier ºi decoraþiu-
ni în magazinele fizice Mobexpert,
dar ºi în magazinul online, conti-
nuând cu serviciile personalizate
de consultanþã în amenajare ale
designerilor Mobexpert, dar ºi cu
activitãþi de logisticã ºi import
printr-o reþea de peste 400 de fur-
nizori din întreaga lume, ºi com-
binând din ce în ce mai mult teh-
nologia în toate activitãþile grupu-
lui, Mobexpert are capacitatea de
a oferi o experienþã memorabilã,
zi de zi, în casele clienþilor sãi.

Reporter: Din ce zonã vin cele
mai multe cereri?

Adelina Badea: În continuare,
zona offline aduce cea mai mare
cotã din cifra de afaceri, deoarece
clienþii Mobexpert preferã sã vinã
în magazine, sã vadã ºi sã testeze
produsele noastre. Însã zona co-
merþului online ne-a oferit creºteri
spectaculoase ºi ne-a ajutat
enorm în anii de pandemie. În
acest moment, aproximativ 30%
din vânzãrile Mobexpert provin

din mediul online. În mod cert ce-
rerea pentru mobilierul ºi decora-
þiunile pentru casã este mult mai
mare în comparaþie cu cererea
pentru mobilierul de birou, de
fapt acest segment, mobilierul
pentru birou destinat spaþiilor
mari, a avut o scãdere în ultimii
doi ani. Mobexpert are o divizie în
Mobexpert Pipera care se ocupã
cu amenajarea spaþiilor de birou
nu doar din punct de vedere al
mobilierului, ci se ocupã de un
proiect de la concept, trecând prin
autorizare, Fit Out ºi abia apoi sã
facã lucrul pentru care suntem re-
cunoscuþi în piaþã: mobilarea unui
spaþiu.

Reporter: Cum v-aþi adaptat la
comerþul online de mobilã?

Adelina Badea: Aveam deja la
activ câþiva ani în care am investit
semnificativ în comerþul online si
digitalizare, astfel cã pandemia ºi
prima carantinã ne-au prins pre-
gãtiþi. A fost o chestiune de ore sã
facem schimbarea de la offline la
online, pentru ca site-ul Mobex-
pert sã fie operativ. La acel mo-
ment, deja o parte importantã din
cifra noastrã de afaceri era realiza-
tã online.

Am fost primul retailer care a
ales sã-ºi protejeze atât colegii ºi
angajaþii, cât ºi clienþii. Am fost pri-
mii care ºi-au închis operaþiunile

offline ºi magazinele fizice. Clienþii
Mobexpert au migrat destul de
uºor spre magazinul online, iar noi
ne-am adaptat noilor condiþii de
aprovizionare, livrare ºi transport.
Considerãm cã am fãcut rapid
aceastã transformare ºi am reuºit
sã ne ridicam la aºteptãrile clienþi-
lor noºtri.

Reporter: Ce perspective are
acest domeniu în 2022?

Adelina Badea: Anul 2022 adu-
ce noi provocãri, poate la fel de
mari ca în 2020. Trãim într-un con-
text nou, imprevizibil, la care tre-
buie sã ne adaptãm rapid ºi sã gã-
sim soluþii potrivite pentru a mer-
ge înainte. În prezent,perspective-
le pentru 2022 sunt cu totul altele
faþã de cele previzionate la finele
anului 2021, când construiam bu-
getele pentru acest an. Lucrurile
s-au schimbat în februarie, când a
început invadarea Ucrainei .
Vânzãrile au înregistrat o scãdere
timp de aproape douã sãptãmâni,
clienþii s-au îngrijorat ºi au amânat
achiziþiile pânã la clarificarea si-
tuaþiei. Douã sãptãmâni mai târziu
lucrurile au început sã se reaºeze
ºi sperãm la o revenire accentuatã
a consumului de mobilier ºi deco-
raþiuni, pânã la finalul anului.

Reporter: Ce produse noi au
apãrut pe piaþã ºi ce estimãri sunt
în acest sens pentru anul în curs?

Adelina Badea: Ne vom con-
centra în acest an pe dezvoltarea
producþiei de mobilier din fabrici-
le proprii ºi dorim sã venim cu
game noi, în stilul Mobexpert ºi pe
placul clienþilor noºtri. În primele
luni am lansat deja o gamã largã
de produse noi, iar în a doua parte
a anului vom lansa colecþii întregi
de produse create ºi fabricate de
noi în fabricile Mobexpert din
România.

Ne place sã credem cã Mobex-
pert este un trendsetter în piaþa
naþionalã de mobilier ºi decoraþiu-
ni. Produsele ºi clienþii noºtri au
fost întotdeauna o prioritate, mo-
tiv pentru care reînnoim perma-
nent colecþiile, atât de mobilier,
dar ºi de decoraþiuni. Aici mã refer
atât la campaniile de noutãþi, care
se repetã de douã ori pe an, cât ºi
la faptul cã zilnic reamenjãm o
parte a magazinelor noastre fizice
cu produse noi.

De asemenea, avem ºi colecþii
sezoniere, precum cea de Terasã ºi
Grãdinã, care a fost deja expusã în
exteriorul magazinelor noastre,
dar ºi colecþii speciale de sãrbãtori
cum este cea de Crãciun.

Reporter: Ce tendinþe sunt în
acest an, atât legate de modele,
cât ºi de culori ºi materia primã
utilizatã?

Adelina Badea: Nevoia de a

BURSA Construcþiilor nr. 3 / 2022   63

Mobilã



transforma locuinþa într-un spaþiu
care sã deserveascã mai multor
scopuri ºi activitãþi continuã ºi în
2022. Tendinþele din acest an sunt
marcate de integrarea tehnologiei
în piese de mobilier precum staþii-
le de încãrcare pentru telefon sau
laptop, dar ºi alte funcþii supli-
mentare, cum ar fi crearea unor
spaþii multifuncþionale.

De asemenea, materialele suste-
nabile, prietenoase cu mediul, ele-
mentele inspirate din naturã, pre-
cum culorile neutre, formele orga-
nice, texturile care contribuie la
crearea unui spaþiu plãcut ºi rela-
xant, ce încurajeazã conexiunea
cu natura sunt ºi ele în prim plan.

Anul 2022 vine ºi cu o inovaþie în
materie de culori. Pantone a creat
pentru prima datã o nouã nuanþã,
desemnatã ºi culoarea anului: un
mix de albastru vibrant cu tente
de roºu violet. Consideratã ºi cea
mai veselã nuanþã de albastru, cu-
loarea Very Peri oferã un amestec
puternic de creativitate ºi noutate.

În ultimii ani, Mobexpert s-a
orientat din ce în ce mai mult cã-
tre înnoirea colecþiilor, prin creºte-
rea investiþiilor în produse noi ºi
dezvoltarea proporþionalã a reþe-
lei de furnizori globali, întinsã
astãzi pe trei continente. Cele mai
noi tendinþe în design, materiale ºi
stil de viaþã se regãsesc în magazi-

nele grupului în acelaºi timp cu
apariþia lor în marile reþele de reta-
il globale.

Reporter: Cum au evoluat pre-
þurile în domeniul mobilei?

Adelina Badea: În aceastã pe-
rioadã, la fel ca în toate domeniile,
pandemia, criza energeticã ºi con-
flictul din Ucraina ºi-au pus am-
prenta asupra preþurilor materiilor
prime, ºi aºa limitate, ºi în general
asupra transportului de mãrfuri.
Aceste creºteri se pot susþine, însã,
doar pe o perioadã de timp limita-
tã. Din acest motiv, atât producþia,
cât ºi retailul de mobilier au fost
afectate în mod negativ de situa-
þia pieþelor globale.

Reporter: La ce valoare se ridica
piaþa de profil?

Adelina Badea: În 2021 piaþa de
mobilier se estimeazã cã a depãºit
un miliard de euro, cu previziu-
nea, la început de an, cã va depãºi
1,3 miliarde euro în 2022. Perso-
nal , cred cã previziunea de
creºtere a fost ambiþioasã chiar ºi
înainte de invadarea Ucrainei.

Reporter: Cât din producþia Mo-
bexpert merge la export ºi în ce
þãri?

Adelina Badea: Fabricile Mo-
bexpert produc în special pentru
piaþa internã, pentru magazinele
din reþeaua noastrã. Ne-am con-
centrat în ultimii ani sã deservim

piaþa din România, 65% din mobi-
lierul vândut în magazinele Mo-
bexpert este reprezentat de pro-
duse create ºi fabricate în fabricile
Mobexpert. Însã o parte din pro-
dusele create ºi fabricate în fabri-
cile Mobexpert merg cãtre pieþele
din Franþa ºi Germania.

Reporter: În contextul razboiu-
lui din Ucraina, cum este afectat
comerþul extern din piaþa de profil
ºi în ce mod sunt afectate expor-
turile Mobexpert?

Adelina Badea: Mobexpert nu
avea export în Ucraina, dar aveam
furnizori pentru diferite compo-
nente în aceastã þarã, furnizori
care, în situaþia actualã, ºi-au oprit
activitatea. De asemenea, aveam
furnizori care importau, la rândul
lor, diverse componente atât din
Ucraina, dar ºi din Belarus, þarã afla-
tã sub sancþiuni din partea Uniunii
Europene ºi nu numai. Activãm
într-o piaþã globalizatã, interconec-
tatã la un nivel neaºteptat.

Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi
avut anul trecut faþã de 2020 ºi ce
estimãri aveti pentru acest an?

Adelina Badea: Dupã un 2020
cu multã impredictibilitate, a venit
un an 2021 extrem de intens, cu
multe provocãri, dar ºi cu multe
proiecte noi pe care le-am început
anul trecut. Mobexpert a finalizat
anul cu o creºtere de 15%. În con-

textul actual, ne-am propus pentru
acest an o creºtere de minim 5%.

Reporter: Cum evolueazã criza
forþei de muncã din domeniu?
Consideraþi cã venirea refugiaþilor
ucraineni la noi reprezintã o opor-
tunitate în acest sens?

Adelina Badea: La începutul lu-
nii martie, în plinã crizã a refugiaþi-
lor, am fost în vizitã în Polonia. Mi
s-a confirmat atunci cã Polonia
avea înainte de criza militarã o
componentã importantã din forþa
de muncã provenitã din Ucraina ºi
se aºteaptã sã absoarbã o mare
parte dintre refugiaþi. De aseme-
nea, Polonia se aºteaptã ca o parte
dintre refugiaþi sã rãmânã ºi sã se
stabileascã definitiv în Polonia.
România nu cred cã va avea refu-
giaþi ucraineni care sã rãmânã o
perioadã mare de timp aici, care
sã se angajeze ºi sã-ºi continue
traiul alãturi de noi. Mai repede
vom vedea afaceri, fabrici relocate
în Romania, dar cred cã ºi aici Po-
lonia va atrage partea leului.

Reporter: Mulþumesc!
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