
Anul2022neaduceclienþi
hotãrâþi, înciudarãzboiului
(Interviu cu Bogdan Precup, directorul general al Reve)

Reporter: Care au fost efectele
pandemiei asupra pieþei pe care
activaþi?

Bogdan Precup: Pandemia s-a
resimþit ºi asupra activitãþii noas-
tre. Am trecut prin toate etapele
cunoscute, de la suspendarea ac-
tivitãþii pânã la relaxarea totalã
de astãzi. Mai important cred cã
este mesajul pe care pandemia
l-a transmis oamenilor. ªi anume
cã existã nevoia de miºcare, de
activitãþi recreaþionale, de timp
acordat þie ºi familiei tale, de bu-

curia de a te aflã lângã cei dragi.
Existenþa perioadelor de loc-
kdown din primãvarã ºi toamnã
a alimentat frica de izolare ºi de
constrângere a libertãþi i de
miºcare. Astãzi clienþii investesc
în relaxare ºi în propria oazã de
sãnãtate. Din acest motiv, anul
2022, în ciuda rãzboiului din
Ucraina, ne aduce clienþi hotãrâþi
în construcþia unei piscine ºi
chiar a mici centrelor de relaxare
ce conþin pe lângã piscinã ºi o sa-
unã, o baie de aburi, o cadã cu

hidromasaj.
Reporter: Cum s-a modificat

cererea în perioada crizei sanita-
re, dar ºi post pandemie, în con-
textul în care mulþi angajatori au
optat pentru varianta în care an-
gajaþii lor sã-ºi continue munca
de acasã?

Bogdan Precup: În perioada
crizei sanitare s-a creat acea sta-
re de panicã pe care am trãit-o
cu toþii. Debutul a însemnat si-
starea activitãþilor, ca mai apoi,
gradual, pe mãsurã ce toþi am

învãþat sã trãim cu ea, activitãþile
sã fie fost reluate. Cu paºi mãrun-
þi, pãstrând normele de distanþa-
re, a trebuit sã asigurãm servicii-
le de reparare ºi mentenanþã.
Uºor, lucrurile au început sã revi-
nã la normal. Din cauza limitãrii
deplasãrilor, beneficiarii ºi-au
dorit creearea unor oaze private
de relaxare. Post pandemi,e lu-
crurile au funcþionat ºi mai bine,
Beneficiarii ºi-au dorit sã se bu-
cure de fiecare zi trãitã. În dome-
niul nostru, munca de acasã este
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Anul 2022, în ciuda rãzboiului din Ucraina, aduce clienþi hotãrâþi în

construcþia unei piscine ºi chiar a unor mici centre de relaxare ce conþin,

pe lângã piscinã, ºi o saunã, o baie de aburi, o cadã cu hidromasaj, ne-a

spus Bogdan Precup, directorul general al Reve. Producãtorul de piscine

a realizat, anul trecut, un venit de 1,3 milioane lei ºi estimezã cã, în rit-

mul actual, în 2022 va depãºi cifra de 2,5 milioane de lei.
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imposibilã. Execuþia de lucrãri nu
a permis telemunca. Pot spune
cã am trecut cu toþii cu bine prin
aceastã perioadã nefastã, iar
acum încercãm sã comprimãm
lipsa dezvoltãrii din ultimii doi
ani.

Reporter: Care sunt tendinþele
din sector?

Bogdan Precup: Consider cã
astãzi beneficiarii sunt mai ho-
tãrâþi cã altãdatã. Dacã înainte
de pandemie ideea unei piscine,
saune etc. era cântãritã pe o pe-
rioadã mai lungã de timp, astãzi
deciziile se iau mai rapid. Teama
de restrângere a libertãþii de
miºcare a presupus investiþii în
mici oaze proprii de relaxare.

Reporter: Ce strategii au abor-
dat jucãtorii din domeniu pentru
a rãspunde noilor cerinþe din
piaþã?

Bogdan Precup: Cuvântul che-
ie îl reprezintã adaptarea. Produ-
cãtorii au fost obligaþi sã facã
faþã cerinþei uriaºe de produse ºi
echipamente, prestatorii de ser-
vicii - sã facã ºi ei faþã unei cereri
mai mari ca niciodatã, dar a tre-
buit sã se lupte ºi cu lipsa de per-

sonal calificat, iar beneficiarii au
fost nevoiþi sã se adapteze la
timpii mai lungi de aºteptare, la
creºterea preþurilor, la lipsa acce-
sului la prestatori de servicii di-
sponibili sã reacþioneze rapid.

Reporter: La cât se ridicã piaþa
de profil ºi ce perspective are
aceasta?

Bogdan Precup: Din pãcate,
îmi este foarte greu sã contabili-
zez piaþa de profil. Din pãcate,
statul român nu impoziteazã pi-
scinele ºi, prin extensie, nu are o
bazã de date cu piscinele exi-
stente în România. Estimãrile
mele sunt undeva la peste 20 mi-
lioane euro, bazându-mã mai
mult pe cifrele de afaceri ce pot
fi verificate pe site-ul Ministeru-
lui de Finanþe.

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

Bogdan Precup: Foarte multe
societãþi comerciale au dezvoltat
o platformã pentru vânzãrile on-
line. Lupta pentru vânzãri este
acerbã ºi de cele mai multe ori în
benef ic iul c l ientului . Acest
aspect poate fi de real ajutor
atunci când sunt cãutate pun-

ctual anumite produse (con-
sumabile, piese de schimb, înlo-
cuiri facile de echipamente). În
schimb, pentru proiectele de an-
vergurã, online-ul nu are nicio
relevanþã.

Reporter: Cum au evoluat pre-
þurile în domeniul piscinelor ºi
saunelor?

Bogdan Precup: Exact cum au
evoluat toate preþurile pentru
toate produsele de pe piaþã.
Cheltuielile au crescut, salariile
angajaþilor au fost majorate ºi
adaptate la nevoile personale,
iar toate acestea se reflectã în
costul final.

Reporter: Cum a evoluat acti-
vitatea companiei pe care o re-
prezentaþi?

Bogdan Precup: Estimãm o
creºtere destul de importantã
pentru anul acesta. Beneficiarii
investesc în proiecte mai ample,
compuse din elemente pre-
mium, de bunã calitate. Estimãm
un volum mai mare cu 40% faþã
de anul precedent.

Reporter: Ce cifra de afaceri
aþi realizat în 2021 faþã de 2020 ºi

ce estimãri aveþi pentru acest
an?

Bogdan Precup: În anul 2021
am realizat un venit de 1,3 milio-
ane lei ºi estimãm cã în ritmul ac-
tual vom depãºi cifra de 2,5 mi-
lioane de lei.

Reporter: Ce proiecte de inves-
tiþii aveþi pentru 2022 ºi cu ce
produse noi veniþi în piaþã în
acest sezon?

Bogdan Precup: Urmãrim cu
interes evoluþia internaþionalã a
firmelor din domeniu ºi tendin-
þele la nivel de consumator pen-
tru a putea fi adaptaþi la noul vii-
tor. Evaluarea mea merge pe
douã posibile scenarii. Unul este
legat de revenirea la o stare nor-
malã de pace, ce ar putea duce la
o creºtere a cererilor, dar ºi una
mai puþin plãcutã, când putem
trece la o recesiune, ceea ce ar
putea duce la scãderea cererilor
din partea beneficiarilor.

Reporter: Mulþumesc!
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