
CÃTÃLINA TRUPªOR, CEO COLOR SMART:

"Piaþadedesigninterior
acunoscutocreºtere
organicãde10-15%,în
ultimiiani"

Reporter: Cât de important
este designul interior atunci
când vorbim de alegerea unei
locuinþe sau a unui spaþiu de bi-
rou?

Cãtãlina Trupºor: Designul de
interior este cel care animã, dã
personalitate ºi prestanþã unui

spaþiu, fie cã vorbim despre o lo-
cuinþã sau un spaþiu de birou.
Prin designul ales se transmit
cele mai puternice mesaje de-
spre cei care locuiesc sau lucrea-
zã acolo.

De aceea este foarte important
ca amenajarea sã fie adaptatã

dorinþelor proprietarilor pentru
a se bucura de timpul petrecut
acolo. Fiecare avem propria vi-
ziune despre ce înseamnã o
casã primitoare ºi caldã sau un
birou amenajat într-un mod plã-
cut pentru lucru.

Reporter: În ce mãsurã a cre-

scut interesul pentru amenajãri
interioare în ultimii ani, având în
vedere cã oamenii au petrecut
mai mult timp acasã?

Cãtãlina Trupºor: Faptul cã
oamenii au stat mai mult timp în
casã le-a mãrit apetitul pentru
redecorare. Relaþia oamenilor
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Designul interior a început sã ia amploare ºi în þara noastrã, iar oamenii

apeleazã tot mai des la planuri create de arhitecþi sau designeri de interior

pentru locuinþele lor. Deºi preþul continuã sã fie pentru mulþi români princi-

palul factor în funcþie de care aceºtia îºi iau deciziile atunci când vine vorba

de amenajarea locuinþei, calitatea începe sã capete importanþã.

Cãtãlina Trupºor, fondator ºi CEO Color Smart Distribution, ne-a

acordat un interviu în care ne-a vorbit despre evoluþia pieþei de design

interior, despre propunerile de design oferite de Color Smart clienþilor

sãi, dar ºi despre planurile de dezvoltare ale companiei, care a continuat

sã creascã chiar ºi în pandemie.
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cu spaþiul în care trãiesc s-a
schimbat în perioada pande-
miei, preocuparea acestora pen-
tru cum aratã casa, biroul, resta-
urantul sau clinica în care lucre-
azã a fost mai acutã decât înain-
te.

Oamenii au avut ceva mai mulþi
bani pentru reparaþii, deoarece
au cãlãtorit ºi au ieºit mai puþin.
A fost mai mult timp pentru
analizã, decizie, dar ºi imple-
mentare de proiecte casnice.

Mai mulþi clienþi au dorit ceva
special, personalizat, care sã-i
ajute sã se simtã mai bine în me-
diul lor. Putem spune cã piaþa
de design interior a cunoscut o
creºtere organicã de 10-15% în
ultimii ani.

Reporter: Ce propuneri de de-
sign oferã Color Smart clienþilor
sãi?

Cãtãlina Trupºor: De cele mai
multe ori clienþii vin la Color
Smart cu planul de design creat
de arhitect sau designer, iar noi
avem soluþiile ºi materialele
pentru a transforma orice stil în
realitate - de la clasic, minima-
list, industrial pânã la elegant,

shabby chic, retro sau eclectic.
În cazul în care au nevoie de

suportul nostru în aceastã etapã
avem o listã extinsã de colabo-
ratori, arhitecþi ºi designeri, pe
care-i recomandãm în funcþie
de nevoile exprimate de benefi-
ciari.

Reporter: Care sunt cele mai
cãutate produse din portofoliul
companiei?

Cãtãlina Trupºor: Clienþii
noºtri aleg vopseaua lavabilã
premium matã de foarte bunã
calitate, iar din gama de vopsele
decorative cele mai populare
sunt finisajele metalice.

Totuºi, în ultima perioadã tren-
dul la nivel internaþional se
îndreaptã cãtre materiale suste-
nabile, ecologice, se promovea-
zã apropierea faþã de naturã.
Arhitecþii ºi designerii cu care
noi colaborãm recomandã tot
mai mult produsele minerale, ci-
menturile, argilele ºi micro ci-
mentul în proiectele lor. Din
acest motiv putem observa o
creºtere a vânzãrilor pe aceste
game de produse ºi preconizãm
cã aceastã tendinþã se va pãstra

în urmãtorii ani.
R e p o r t e r : S e o b s er v ã o

creºtere a cãutãrilor de vopselu-
ri bazate pe calitate sau piaþa
din þara noastrã continuã sã îºi
bazeze alegerile pe preþuri?

Cãtãlina Trupºor: În acest
moment cei mai mulþi dintre
români nu sunt încã dispuºi sã
aloce de la început bugete mai
mari doar pentru a-ºi amenaja
casele cu produse de calitate,
ignorând cã atunci când plãteºti
puþin, primeºti puþin. Când le

prezentãm clienþilor avantajele
vopselelor premium sau pre-
mium plus - durabilitatea ace-
stora, rezistenþa culorilor, desi-
gnul unic pe care îl pot realiza
cu aceste tipuri de finisaje ºi mai
ales faptul cã prin alegerea ace-
stor materiale, rezistenþa ame-
najãrii la un nivel de calitate ex-
cepþional poate depãºii 10-15
ani, sunt plãcut impresionaþi,
dornici sã-ºi decoreze spaþiile cu
astfel de produse.

De asemenea, consumatorii

56  BURSA Construcþiilor nr. 4 / 2022

Amenajãri

"În ultima perioadã trendul la nivel
internaþional se îndreaptã cãtre materiale
sustenabile, ecologice, se promoveazã
apropierea faþã de naturã. Arhitecþii ºi
designerii cu care noi colaborãm recoman-
dã tot mai mult produsele minerale,
cimenturile, argilele ºi micro cimentul în
proiectele lor. Din acest motiv putem
observa o creºtere a vânzãrilor pe aceste
game de produse ºi preconizãm cã aceastã
tendinþã se va pãstra în urmãtorii ani".



din România au început sã înþe-
leagã cât de important este sã le
placã mediul în care petrec mult
timp. Încep sã îºi dea seama cã
au nevoie de consilierea specia-
liºtilor ca sã obþinã amenajãri in-
terioare personalizate, unice,
speciale.

Noi ne strãduim sã ajutãm
clientul sã ia în calcul toate
aspectele importante pentru re-
alizarea unei amenajãri aºa cum
îºi doreºte, obþinutã de fapt cu
mai puþini bani ºi mai puþinã du-
rere de cap decât atunci când
alege materiale de duzinã.

Reporter: Ce buget alocã în
prezent românii pentru amena-
jãri interioare?

Cãtãlina Trupºor: Bugetele
clienþilor încep de la 2 euro/mp
º i p o t a jun ge p ân ã la 200
euro/mp. Cei care aleg decorãri
doar cu produse lavabile alocã
bugete cuprinse între 2,5 ºi ma-
xim 5 euro/mp, pe când clienþii
care îºi doresc amenajãri excep-
þionale cu produse decorative
sunt dispuºi sã investeascã de la
20 eur o /m p p ân ã la 200
euro/mp.

Reporter: Ce planuri de dez-
voltare are compania pentru ur-
mãtorii ani?

Cãtãlina Trupºor: Ne vom
consolida ºi dezvolta reþeaua de
showroomuri proprii. În luna iu-
nie vom deschide propriul ma-

gazin în Timiºoara ºi pânã la fi-
nalul anului vom reloca magazi-
nul nostru din Constanþa.

Întãrim sistemul de distribuþie
cu showroomuri ale partenerilor
în locaþii noi pentru a fi prezenþi
în toate zonele importante din
þarã. Extindem distribuþia spre
depozitele de materiale de con-
strucþii active în oraºele mici ºi
mijlocii ale þãrii.

Am adus în România, în luna
martie brandul de vopsele pre-
mium plus Pittsburgh Paints, un
brand excepþional, lider Mon-
dial, membru al grupului PPG,
care de aproape 140 de ani re-
voluþioneazã segmentul ame-
najãrilor interioare ºi exterioare
prin vopsele de calitate, cu aco-
perire mare. Vom oferi clienþilor
posibilitatea sã achiziþioneze de
la materiale ºi accesorii, la servi-
cii de consultanþã sau la proiec-
te la cheie realizate cu echipele
noastre de aplicatori.

Vom continua consolidarea
comunitãþii Color Smart. Clien-
þii, arhitecþii, designerii, aplica-

torii, constructorii, magazinele
sau depozitele cu care colabo-
rãm vor gãsi mereu la noi soluþii
pentru probleme, inspiraþie
pentru proiecte noi, suport în
implementare sau un sfat util.

Reporter: Care a fost cifra de
afaceri a companiei anul trecut
ºi ce estimãri aveþi pentru anul
în curs?

Cãtãlina Trupºor: Estimãm ca
în anul 2022 sã atingem o cifrã
de afaceri în jur de 4 milioane
euro. În 2021 am avut o creºtere
de peste 35%, iar pentru 2022
ne aºteptãm la o creºtere de
50%, bazatã pe succesul iniþiati-
velor strategice pe care le deru-
lãm.

Reporter: Vã mulþumim!
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"Este foarte important ca amenajarea
sã fie adaptatã dorinþelor proprietarilor
pentru a se bucura de timpul petrecut acolo.
Fiecare avem propria viziune despre ce
înseamnã o casã primitoare ºi caldã sau un
birou amenajat într-un mod plãcut pentru
lucru".


