
VLAD ROVO, COUNTRY MANAGER SOMFY ROMÂNIA ªI MOLDOVA:

"Româniipercepdince
încemaimultlocuinþa
dreptoinvestiþiesolidã"
lAfacerile Somfy România au crescut cu 29% în 2021

S
omfy România, furni-
zor de soluþii automa-
tizate de umbrire ºi
acces în locuinþe ºi
clãdiri comerciale, ºi-a
majorat cu 29% afa-

cerile în 2021, în baza unui impuls
accelerat al vânzãrilor ºi a tendin-
þei puternice de automatizare a
caselor ºi clãdirilor, atât la interior,
cât ºi la exterior.

Potrivit oficialilor companiei,

ritmul de creºtere a produselor
conectate Somfy a fost de peste
40% în 2021, ritm care a fost,
însã, afectat de lipsa componen-
telor electronice. Estimãrile
Somfy aratã cã aceastã tendinþã
se va accelera în perioada urmã-
toare, când vom vedea din ce în
ce mai multe case conectate, cu
s er v i c i i i n ter o p er ab i le , de
diferite origini, dar pe deplin
integrate.

Vlad Rovo, Country Manager
Somfy România ºi Moldova, de-
clarã: "Creºterea spectaculoasã
a vânzãrilor locale în 2021, cu o
dinamicã chiar mai acceleratã
decât cea a Europei de Est sau
cea a grupului, ne confirmã fap-
tul cã românii percep din ce în
ce mai mult locuinþa drept o in-
vestiþie solidã. Piaþa de renovãri
ºi construcþii noi a cunoscut o
creºtere substanþialã începând

cu iunie 2020, care se bazeazã
pe dorinþa consumatorilor de a
investi în confort, dar ºi de a
economisi energie. Am depus
toate eforturile ca sã rãspun-
dem acestei creºteri extrem de
dinamice, atât la nivel local, cât
ºi global. Au fost mobilizate
echipele de vânzãri, producþie,
achiziþie, logisticã, dar ºi depar-
tamentul de cercetare ºi dezvol-
tare, care a regândit design-ul
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produselor cãtre o generaþie vii-
toare din punct de vedere teh-
nologic, care sã permitã trece-
rea peste criza de componente
electronice. Prioritatea noastrã
pentru 2022 va fi menþinerea
nivelului ridicat de angajament
faþã de clienþi".

Somfy: "Penuria de
componente
electronice ºi
presiunea preþurilor
materiilor prime
limiteazã
predictibilitatea
pentru anul în curs"

Contextul penuriei de compo-
nente electronice, alãturi de
presiunea preþurilor materiilor
prime ºi a problemelor de apro-
vizionare continuã sã limiteze
predictibilitatea pentru anul în
curs ºi determinã compania sã
manifeste prudenþã.

Dar, în ciuda provocãrilor glo-
bale în curs de desfãºurare, Gru-
pul Somfy îºi intensificã semnifi-
cativ investiþiile pentru consoli-
darea capacitãþii de producþie
care sã susþinã creºterea, conti-
nuã eforturile de inovare, îºi
adapteazã logistica ºi accelerea-
zã digitalizarea.

ªi pe plan local, în anul 2022
compania va creºte rolul pe care
îl are interacþiunea digitalã cu
partenerii ºi va dezvolta noi me-
tode de lucru. În acest sens,
Somfy România lanseazã o
întreagã suitã de aplicaþii digita-
le care le uºureazã munca parte-
nerilor în relaþia lor cu clienþii,
de la vânzare, la punere în
funcþiune, pânã la reparaþii
post-vânzare.

Potrivit Somfy, în 2022 se ob-
servã deja o serie de factori care
vor stimula suplimentar nivelul
comenzilor din industria în care
activeazã. Printre aceºti factori,
compania aminteºte extinderea
pânã la 140.000 de euro a plafo-
nului pentru locuinþele noi care

beneficiazã de cota de 5% TVA,
nevoia de diferenþiere din ce în
ce mai ridicatã a dezvoltatorilor
imobiliari, creºterea exigenþelor
cumpãrãtorilor în materie de
design, calitate, confort ºi efi-
cienþã energeticã, noile cerinþe
de performanþã energeticã a
clãdirilor sau fondurile disponi-

bile prin "PNRR - Componenta 5
- Valul Renovãrii".

"Cu toate acestea, situaþia ge-
opoliticã regionalã, evoluþia
economicã a þãrii noastre ºi mo-
dificãrile legate de politica mo-
netarã ºi fiscalã, pot ridica pro-
vocãri pe care nu le putem
cuantifica la acest moment", a
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Compania Somfy a fost fondatã în Franþa, în anul
1969, iar în prezent este prezentã în 59 de þãri, cu
6.880 de angajaþi în întreaga lume, opt fabrici în
Franþa, Italia, Polonia, Tunisia ºi China.
În România, filiala Somfy a fost înfiinþatã în anul
2006, având în prezent o echipã de 13 angajaþi, un
depozit logistic la Braºov ºi un birou central în Bucu-
reºti, dar ºi o reþea de parteneri ºi reprezentanþi terito-
riali care asigurã acoperirea la nivel naþional.
Portofoliul de produse include sisteme de motorizare
ºi comandã destinate tehnicii de umbrire pentru exte-
rior ºi interior, sisteme automatizate de acces reziden-
þial, soluþii de umbrire solarã dinamicã ºi Smart
Living.



conchis Vlad Rovo.

Somfy a lansat
suita TaHoma, un trio
de instrumente
inteligente

Somfy România a lansat, în
luna aprilie, noua suitã TaHoma,
un trio de instrumente comple-
mentare care simplificã instala-
rea ºi traiul proprietarilor de
case inteligente. Prin aceastã so-
luþie inteligentã, transformarea
digitalã a locuinþei devine mai
intuitivã, mai simplã ºi mai acce-
sibilã tuturor.

Vlad Rovo, Country Manager
Somfy România ºi Moldova, a
declarat: "Somfy ºi-a petrecut
ultimii zece ani lucrând pentru
ca ecosistemul sãu de casã inte-
ligentã sã fie printre cele mai
complete ºi mai deschise de pe
piaþã. Pentru a obþine acest lu-
cru, am fãcut parteneriate cu
cele mai importante mãrci din
domeniul încãlzirii, climatizãrii
ºi iluminatului, dar mai mult,
soluþiile noastre sunt compati-
bile cu principalele protocoale
din domeniu ºi cu asistenþii vo-
cali. (...) În plus, aducem ºi pro-
fesioniºtilor cele mai recente
inovaþii care le simplificã proce-

sul de vânzare, instalare, dar ºi
mentenanþa echipamentelor
conectate Somfy de la distan-
þã".

Cu noua generaþie TaHoma,
compania rãspunde nevoii ac-
tuale a consumatorilor de sim-
plificare a traiului zilnic, eli-
minând sarcinile repetitive ºi ru-
tina zilnicã. Pe lângã confort, au-
tomatizarea locuinþei contribuie
ºi la eficienþa energeticã a
acesteia ºi reduce costurile
întreþinerii.

În mod concret, utilizatorii sui-
tei TaHoma pot salva scenarii
personalizate cu ajutorul celor
douã butoane pentru a-ºi activa
echipamentul ºi astfel simplificã
diverse operaþiuni, cum ar fi la
sosirea ºi plecarea de acasã.

Conceputã de designerii de la
Eliumstudio din Paris, unitatea
intel igentã Somfy TaHoma
switch este o soluþie cu design
ec o lo gic º i s e po ate plas a
oriunde în locuinþã, fiind nevo-
ie doar de o prizã ºi o conexiu-

ne Wi-Fi.
TaHoma switch oferã compati-

bilitate nativã cu cei trei asi-
stenþi vocali principali de pe
piaþã: Amazon Alexa, Google
Assistant ºi Apple HomeKit. Ta-
Homa switch este compatibil ºi
cu protocoalele Somfy RTS ºi
io-homecontrol, precum ºi cu
Zigbee 3.0, un standard mon-
dial în iluminatul inteligent.
Odatã cu lansarea TaHoma
switch, Somfy introduce ºi noua
sa aplicaþie TaHoma.

Pe baza testelor efectuate cu
utilizatorii, întreaga interfaþã a
aplicaþiei a fost regânditã pen-
tru a face gestionarea echipa-
mentelor ºi mai intuitivã, prin
simplificarea creãrii ºi personali-
zãrii scenariilor.
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La nivel global, vânzãrile Somfy Group au atins
1,48 miliarde de euro în 2021, în creºtere cu 17,6%
comparativ cu anul financiar precedent.
Printre zonele cu o contribuþie importantã la aceastã
performanþã se numãrã ºi Europa de Est, cu o creºtere
de 19,7%.


