
"Pandemiaacondusla
creºtereapieþeisemineelor"

(Interviu cu Eugen Gaftoi, Business Owner Gaftos ªeminee)

Reporter: Având în vedere con-
textul economic ºi social, în ce
punct se aflã industria sobelor ºi a
ºemineelor? Cum a evoluat aceas-
ta în timpul pandemiei ºi post cri-
zã sanitarã?

Eugen Gaftoi: Pandemia a faci-

litat creºterea pieþei de ºeminee
atât în România, cât ºi în Europa.
Dupã cum ºtim, în timpul pande-
miei, românii au stat în case, fiind
nevoiþi sã ºi lucreze din confortul
propriilor case. Astfel, au început
sã acorde mai multã atenþie spa-

þiului în care îºi defãºurau activitã-
þile de zi cu zi. Acest lucru a contri-
buit la creºterea cererii de ºemi-
nee. Totodatã, creºterea preþuri-
lor materiilor prime a determiat ºi
majorarea preþurilor produselor,
care au crescut cu peste 20%.

Reporter: Cum este influenþatã
industria de conflictul armat de la
graniþã ºi de restragerea comerþu-
lui cu Rusia ºi Ucraina?

Eugen Gaftoi: De la declanºarea
conflictului armat de la graniþã,
cererea a crescut exploziv în toatã
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Pandemia a facilitat creºterea pieþei de ºeminee atât în România,
cât ºi în Europa, ne-a spus Eugen Gaftoi, Business Owner Gaftos
ªeminee, adãugând cã majorarea preþurilor materiilor prime a
determiat ºi creºterea preþurilor produselor, care au înregistrat un
plus de peste 20%.
"De la declanºarea conflictului armat de la graniþã, cererea a cres-
cut exploziv în toatã Europa. Din acest motiv, termenele de livrare

de la producãtori au ajuns pânã la ºase luni, concomitent cu o
altã creºtere de preþuri, influenþatã de explozia preþurilor din ener-
gie ºi gaze", ne-a mai precizat Eugen Gaftoi, în cadrul unui
interviu.
În acest context, dacã pânã acum clienþii erau axaþi cu precãdere
pe partea de design a unui ºemineu, acum, majoritatea clienþilor
cautã soluþii cât mai eficiente energetic.



Europa. Din acest motiv, termene-
le de livrare de la producãtori au
ajuns pânã la 6 luni, concomitent
cu o altã creºtere de preþuri, influ-
enþatã de explozia preþurilor din
energie ºi gaze.

Restrângerea comerþului cu Ru-
sia nu are influenþã semnificativã,
deoarece majoritatea importuri-
lor vin din Uniunea Europeanã.

Reporter: Ce strategie abordea-
zã producãtorii de ºeminee în ge-
neral ºi compania dumneavoastrã
în special pentru a face faþã pro-
vocãrilor economice cum ar fi in-
flaþia ºi criza energiei ºi a carbu-
ranþilor?

Eugen Gaftoi: Din cauza terme-
nelor mari de livrare, am aplicat
strategia de investiþie în stocuri,
prin comenzi periodice cãtre fur-
nizori. Aceastã decizie este justifi-
catã ºi datoritã profilului cumpã-
rãtorului român, care doreºte li-
vrarea cât mai rapidã, de preferin-
þã din stoc.

Reporter: Cum apreciaþi cã a
evoluat cererea ºi oferta în indus-
tria ºemineelor?

Eugen Gaftoi: La ora actualã,
cererea este mai mare decât ofer-
ta. Tot mai mulþi români cautã so-
luþii alternative de încãlzire, inde-
pendente de energia electricã sau

de gaze.
Reporter: Care sunt tendinþele

din sector?
Eugen Gaftoi: Pânã acum, clien-

þii erau axaþi cu precãdere pe par-
tea de design a unui ºemineu.
Acum, majoritatea clienþilor cautã
soluþii cât mai eficiente energetic.
În accest sens, am înregistrat
creºteri ºi pe segmentul de focare
tip centralã termicã. Tendinþa de
design este cãtre linii simple ºi
moderne.

O altã tendinþã ar fi creºterea in-
teresului românilor pentru sobele
pe lemne. Deºi piaþa din Europa
este mare pe acest segment de
produse, în România abia acum
începe uºor sã creascã.

Reporter: Ce tip de sobe ºi
ºeminee realizaþi ºi cãrui segment
vã adresaþi?

Eugen Gaftoi: Comercializãm
sobe ºi seminee pe lemne, dar ºi
ºeminee electrice ºi pe gaz. Sun-
tem reprezentanþi în România ai
celui mai mare producãtor de
sobe ºi focare de þeminee pe lem-
ne: Romotop - printre puþinii pro-
ducãtori de focare ºi sobe pe lem-
ne, certificate în toatã Europa, in-
clusiv Austria ºi Germania, þãrile
cele mai exigenþe.

Ne adresãm segmentului me-

dium ºi premium din România.
Chiar ºi în condiþiile actuale ale

pieþei, pe piaþa premium avem
clienþii interesaþi de seminee elec-
trice ºi pe gaz impresionante, care
adaugã un plus de design oricãrei
încãperi.

Reporter: Ce cifrã de afaceri aþi
realizat în 2021 ºi ce estimãri aveþi
pentru anul în curs?

Eugen Gaftoi: Pentru anul în
curs estimãm o creºtere a cifrei de
afaceri faþã de anul trecut cu pes-
te 20%.

Reporter: Care este profilul
clientului dumneavoastrã?

Eugen Gaftoi: Clienþii noºtri
sunt în general persoane cu
vârste cuprinse între 35 ºi 60 de
ani, cu studii superioare ºi venituri
peste medie, în general familiºti,
proprietari de case sau aparta-
mente, sau case de vacanþe. Mai
avem ºi un segment de clienþi
b2b ºi aici vorbim despre hoteluri,
unitãþi de cazare, restaurante sau
dezvoltatori pe piaþa de imobilia-
re.

Reporter: Cu ce produse noi ur-
meazã sã veniþi în piaþã?

Eugen Gaftoi: În general, dato-
ritã cererii foarte mari pe piaþa de
ºeminee pe lemne, producãtorii
nu s-au mai preocupat de dezvol-

tarea de noi produse. Anul acesta
am adãugat în ofertã modele noi
de ºeminee electrice, ºeminee pe
gaz, impresionante.

Reporter: Cum v-aþi adaptat di-
gitalizãrii forþate din ultima vre-
me?

Eugen Gaftoi: În ultima perioa-
dã eforturile de marketing au fost
într-adevãr orientate cãtre mediul
online, iar noi am început sã inves-
tim constant în aceastã direcþie
pentru a þine pasul cu digitaliza-
rea comerþului.

Reporter: Ce prespective are
piaþa de profil?

Eugen Gaftoi: ªemineul poate fi
utilizat ca sursã unicã de încãlzire
a unei case. Din acest motiv cre-
dem în perspectiva pieþei. Produ-
cãtorii vin pe piaþã cu produse din
ce în ce mai eficiente care pot asi-
gura încãlzirea unei locuinþei în
mod confortabil.

Reporter: Mulþumesc!
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