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30.000 de firme mici \nfiin]ate [i 60.000 de locuri de munc` create

Topul celor mai mari 100 de companii SRL-D
Peste 90% dintre afacerile pornite de antreprenorii debutan]i sunt profitabile.
ADELINA MIHAI

C

ZF Pe scurt
EVENIMENT

n Produc`torul Chio [i Nutline a
revenit pe profit dup` cinci ani pe pierderi.
Pagina 8

n Moldova devine o zon` „special`“ ca
s` nu se pr`bu[easc` complet. Pagina 3

n {eful Edenred Romånia a fost
promovat director regional pentru
Europa Central`. Pagina 8

n Ministerul Finan]elor are un nou

secretar de stat. Elena Georgescu se va
ocupa de „afaceri europene“.
Pagina 3

n O familie de antreprenori din
Mioveni, care „a crescut“ ca furnizor al
Dacia, vrea s` repun` pe hart` hotelurile
\n paragin` din sudul litoralului. Pagina
9

n Ministrul mediului Cristiana
Palmer a declarat ieri c` guvernul
lucreaz` la „o nou` variant` de tax` de
timbru“. Pagina 3

ele mai mari 100 de
companii de tip SRL-D
au \ncheiat anul trecut cu
o cifr` de afaceri
cumulat` de peste 180 de
milioane de lei, profituri de 12 milioane
de lei [i un efectiv mediu total de 730 de
angaja]i, arat` datele ob]inute de ZF de
la Registrul Comer]ului.
Raul Ionu] Chira, 35 de ani, este
unul dintre tinerii antreprenori care au
accesat, \n 2013, finan]area de 10.000 de
euro de la stat pentru a-[i deschide
propria afacere \n domeniul comer]ului
cu materiale de construc]ii. Anul trecut,
compania sa, Eisen Art SRL-D, cu
sediul \n Baia Mare, a raportat o cifr`

de afaceri de 5,9 milioane de lei,
ajungånd astfel pe locul 4 \n topul celor
mai mari SRL-D-uri din Romånia.
„Am lucrat mai mul]i ani \n
domeniul comer]ului cu materiale de
construc]ii [i ulterior am vrut s`
continui pe cont propriu. Am luat o
finan]are de 10.000 de euro de la stat
prin programul SRL-D, bani din care
am luat un stivuitor [i \nc` 10.000 de
euro de la banc` din care am luat
marfa. Se poate s` iei bani de la stat,
de[i toat` lumea spune c` este dificil.
Cånd am aplicat eu pentru finan]are,
nu mi s-a p`rut a[a de greu, aveam [i
mai mult timp liber [i m-am ocupat
personal de proceduri. Programul
SRL-D a fost o ini]iativ` foarte bun`,
iar astfel de programe trebuie

UN SRL-D DIN TOP 100 CREEAZ~, |N MEDIE, 7,3 LOCURI DE MUNC~
Rezultatele financiare din 2015 ale celor mai mari 5 companii de tip SRL-D
(debutant) \n func]ie de cifra de afaceri de anul trecut
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Companie

Aliment Comercial Group SRL-D
Laromet Metalstar SRL-D
Gletos Metal SRL-D
Eisen Art SRL-D
Grain Collect SRL-D

Cifr` de afaceri
2015 (mil. lei)

Profit net 2015
(mii lei)

7,0
6,7
6,7
5,9
3,8

63
85
52
116
26

continuate“, a spus Raul Ionu] Chira,
care vrea s` mai acceseze [i fonduri
europene pentru deschiderea unei
unit`]i de produc]ie.
Peste 30.000 de firme de tip SRL-D
au fost \nfiin]ate de la lansarea

ieri c` \napoierea \n ceea ce prive[te
infrastructura este cauzat` de „lipsa
capacit`]ii de implementare“ a
proiectelor a unor companii precum
CNADNR, CFR, Metrorex. Pagina 3
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Asigur`torii mari au
renun]at la peste 600
de oameni anul trecut

n O]elul romånesc a fost folosit
pentru construirea Podului Ozman din
Turcia. Pagina 10

BURSE-FONDURI MUTUALE

n Spaniolii de la CAF au finalizat
livrarea celor opt noi trenuri pentru
Metrorex. Pagina 10

n Romgaz Media[ pl`te[te din 26 iulie

dividendele cu randament de 10,5%.
Pagina 4

ANELIS BACIU
CEI mai mari nou` asigur`tori locali dup` primele subscrise
au t`iat aproape 8% din num`rul locurilor de munc` anul
trecut [i au r`mas cu un total de 8.240 de salaria]i, fapt care
arat` c` procesul de restructurare nu s-a finalizat, de[i au
trecut [apte ani de la criz`.
{apte din nou` cei mai mari asigur`tori [i-au redus
echipele de personal \n 2015.
Cea mai mare restructurare a fost efectuat` de Asirom,
de unde au plecat 192 de oameni. Num`rul de angaja]i ai
Asirom s-a redus cu circa 18% pe parcursul anului trecut,
pån` la 890 de persoane.
Reduceri au \nregistrat [i Uniqa [i
Carpatica Asig. Uniqa a renun]at la
132 de angaja]i, \n timp ce Carpatica
Asig, companie aflat` \n procedur` de
rezolu]ie, a dat afar` 88 de persoane.
Pe de alt` parte, cea mai mic`
sc`dere a num`rului de angaja]i, de reprezint`
numai 4%, a fost marcat` de reducerea de
Groupama, asigur`torul francez personal de la
ajungånd la un num`r mediu de Asirom, de unde
salaria]i de 1.511 anul trecut. Grou- au plecat 192 de
pama este cel mai mare angajator, oameni.
de[i ca volum de prime subscrise se
afl` abia pe pozi]ia a treia \n pia]a de
asigur`ri. |n topul asigur`torilor dup` num`rul de angaja]i
urmeaz` apoi Allianz-}iriac (1.421 salaria]i) [i Omniasig
(1.238 salaria]i).
Industria asigur`rilor a fost nevoit` s` se restructureze
\n condi]iile \n care \n ultimul deceniu a func]ionat numai pe
pierdere, ceea ce i-a for]at pe ac]ionari s` majoreze capitalul
\n mai multe rånduri.
Vezi pagina 5

n Grupul francez Carrefour va avea
dreptul de a opera magazinele Billa
Romånia sub sigla Billa doar pentru 18 luni
de la data \ncheierii tranzac]iei. Pagina 10

n SIF2 Moldova a r`scump`rat ac]iuni

de 429.000 de lei \n ultima s`pt`mån`
din iunie. Pagina 4

n Depozit la banc` sau investi]ie imobiliar`: ce cå[tigi, ce pierzi?

18 %

O discu]ie cu Eduard Uzunov, proprietarul agen]iei imobiliare Regatta
n Cum merge pia]a de publicitate [i care sunt tendin]ele?

O discu]ie cu Mirel Ple[ca, directorul financiar al GroupM
Moderator: Cristian Hostiuc, directorul editorial al ZF

BUSINESS INTERNA}IONAL

n Managerul Fondului
Proprietatea, dup` Brexit: Sus]inem \n
continuare list`rile la bursa de valori
londonez`. Pagina 4

n Polonia face schimb`ri majore \n
industria fondurilor private de pensii.
Pagina 2

n Ion-Toni Teau, [eful Transelectrica,
are patru terenuri \n capital`, venituri
lunare de 18.000 de lei [i 140.000 de
euro \n b`nci. Pagina 4

n Summitul NATO de pe 8-9 iulie din
Vara[ovia se ]ine \n circumstan]e
extraordinare: ie[irea Marii Britanii din
UE risc` s` creeze haos. Pagina 2

B~NCI-ASIGUR~RI

n La nivel mondial, de]inerile de aur
au crescut cu peste 500 de tone din luna
ianuarie, cånd acestea erau la cel mai
sc`zut nivel. Pagina 2

n Dou` treimi din companiile

romåne[ti nu ar lua un credit de la
banc` oricåt de jos ar fi dobånda.
Pagina 5

BUSINESS HI-TECH

n Randamentele la titluri de stat

au urcat \n iunie la scaden]ele medii, de
3-5 ani. Impactul Brexit a fost resim]it \n
ultima s`pt`mån` din iunie. Pagina 5

n Service-return.com: Primim circa

n Ionu] Simion, pre[edintele AmCham:

n Fashion Days: Rata de retur a sc`zut
cu 20% anul trecut. Pagina 11

10.000 de cereri pe lun` pentru repara]ii de
telefoane mobile. Pagina 11

Cum va ar`ta Romånia \n urm`torii ani
depinde de succesul strategiei de
dezvoltare. Pagina 5

n Impact Hub Bucharest [i-a dublat

anul trecut afacerile la 850.000 euro.
Pagina 11

COMPANII

Cele mai citite [tiri pe
www.zf.ro

n O familie de antreprenori a ajuns

la 3.000 de pacien]i anual cu patru clinici
de ortopedie. Pagina 7

n Nigel Farage, liderul UKIP, [i-a dat
n Mallul Park Lake, de 180 mil. euro

demisia la numai dou` s`pt`måni
dup` votul pentru Brexit
n Accident în lan] pe Autostrada
Soarelui
n Primele efecte ale Brexitului pe
pia]a de recrutare: „Veni]i în
Bucure[ti [i în Cluj pe salarii de
2.000 - 3.500 de euro net pe lun`“

din Titan, se va deschide \n septembrie.
Pagina 7
n Cristian Amza [i Oresa au primit
acordul Concuren]ei pentru a porni din
nou la drum cu La Fåntåna. Pagina 7
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programului (\n 2011) pån` \n prezent,
antreprenorii debutan]i reu[ind s`
creeze astfel circa 60.000 de noi locuri
de munc` \n ultimii cinci ani. |n 2016,
programul pentru SRL-D are un buget
de 22,7 milioane de lei.

n „Dac` ceri 80.000 euro pe un
apartament de trei camere, vei sta
cu el \n pia]` [i \l vei vinde la final pe
mai pu]ini bani“. Pagina 9

n Ministrul transporturilor a admis

Nr. mediu
angaja]i 2015

Romånia are companii mari
dominate de ac]ionari str`ini [i
companii mici de]inute de antreprenori
romåni, care nu reu[esc s` devin`
mijlocii.
Din cele mai mari 1.000 de
companii din Romånia, 75% sunt cu
capital privat str`in, iar \n top 10
companii din Romånia nu exist` nicio
firm` antreprenorial`.
Programe de finan]are precum cel
pentru SRL-D pot \mbun`t`]i pozi]ia
]`rii \n topul european al IMM-urilor
per capita.
Cu 30 de firme la mia de locuitori,
Romånia este cu mult sub media
celorlalte state europene, fiind la
jum`tate fa]` de media UE.
Vezi pagina 9
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Un grup italian vrea s`
Cel mai mare petrolist
produc` 300.000 de case de independent are un nou CEO
marcat pe an la Glimboca
[i vrea benzin`rii proprii
ADRIAN SECELEANU
ROXANA PETRESCU
GRUPUL italian Custom, specializat \n dezvoltarea de
echipamente [i software pentru automatizarea punctelor de
vånzare, va cre[te de peste dou` ori capacitatea de produc]ie a
fabricii de case de marcat deschis` \n urm` cu 10 ani \n
localitatea Glimboca din jude]ul Cara[-Severin, \n urma unei
investi]ii de 0,5 mil. euro.
„Prin aceast` extindere, Custom Production Europe SRL
- cu o produc]ie anual` de 130.000 buc`]i / an - pune bazele
pentru a m`ri capacitatea de produc]ie anual` pån` la peste
300.000 buc`]i / an \n aceast` fabric`“, conform reprezentan]ilor companiei.
Compania, care ini]ial a avut 5 angaja]i \n Romånia [i
producea 100 de mecanisme de imprimare pe zi, a crescut
puternic \n ultimii ani, a declarat Marius Ursulescu, directorul
general al companiei din Romånia. „Am \nceput cu 5 persoane
\n anul 2006. Am trecut de la 150 de metri p`tra]i \n anul 2006
la 2.500 \n anul 2015, pentru a ajunge la 4.000 de metri p`tra]i
\n anul 2016“, a precizat Ursulescu. |n acest context compania
[i-ar putea majora personalul pån` la 96 de persoane pån` la
finele anului, a ad`ugat Ursulescu.
Vezi pagina 11

OSCAR Downstream, businessul de
aproape 400 de milioane de euro
specializat \n vånzarea de motorin`
c`tre clien]ii comerciali, anun]` o
nou` strategie de dezvoltare [i ia \n
vizor retailul de carburan]i, un sector
cu 2.000 de benzin`rii [i vånz`ri
anuale de aproape 10 miliarde de
euro dominat de un careu de a[i solid:
Petrom, Rompetrol, Lukoil [i MOL
Romånia.
„Atacul“ demareaz` cu un nou
CEO la cårma companiei controlate
de antreprenorul romån Alin Niculae, achizi]iile de benzin`rii particulare sau chiar a unei re]ele
existente fiind analizate.
„Penetrarea segmentului de
retail, punånd accent pe comportamentul de cump`rare al consuma-

torului final a[a cum suntem obi[nui]i
s` o facem din B2B (business to business - n.red.), este un moment mult
a[teptat, atåt de c`tre noi, cåt [i de
c`tre clien]i pentru care suntem deja
preg`ti]i din punct de vedere logistic.
Ne propunem s` atingem [i pe acest
segment o cot` de pia]` semnificativ`
\n urm`torii 5 ani, atåt prin dezvolt`ri
greenfield, cåt [i prin preluarea de
sta]ii white (benzin`rii independente
- n.red.) [i, de ce nu, a unei re]ele
existente“, a precizat Ovidiu Irimie[,
noul CEO al Oscar Downstream.
Ovidiu Irimie[ a preluat func]ia de
CEO al Oscar Downstream la
\nceputul acestei luni, de-a lungul
carierei ocupånd func]ii de conducere
\n vånz`ri, aprovizionare [i logistic`
\n companii ca Shell Romånia, MOL
Romånia [i MOL Group.
Vezi pagina 7

Un antreprenor din Vaslui
face peste 10 milioane de euro
anual din produc]ia [i
procesarea de carne de pas`re
ROANA ROTARU
GRUPUL de firme Morandi, controlat de antreprenorul
vasluian C`t`lin Moraru, a generat \n anul 2015 venituri
totale de peste 10 milioane de euro din producerea [i
procesarea de carne de pui, cu aproximativ 19% mai mult
fa]` de anul precedent, potrivit datelor
publicate pe site-ul Ministerului
Finan]elor.
„De]inem 10 magazine proprii de
comercializare a produselor \n
regiunea Moldovei. Am dezvoltat o
este avansul
re]ea de distribu]ie a ou`lor [i am
bugetat \n acest \ncheiat contracte de vånzare carne de
an de grupul de pui [i ou` cu mari lan]uri de magazine
firme Morandi,
precum Mega Image, Billa, Carrefour
cre[tere care se [i Profi“, a declarat pentru ZF C`t`lin
Moraru, proprietarul grupului de
bazeaz` pe
firme.
majorarea
Morandi are un sistem integrat de
capacit`]ii de
produc]ie format din patru ferme de
produc]ie.
cre[terea a p`s`rilor, o fabric` de
tran[are [i ambalare a c`rnii de pui [i
un centru de ambalare ou`. Profitul net al grupului de firme
a fost de peste 400.000 de euro \n 2015, rezultate ob]inute cu
ajutorul a peste 130 de angaja]i.
Antreprenorul vasluian estimeaz` o cre[tere a cifrei de
afaceri de aproximativ 30% \n acest an, sperånd s` ajung` la
vånz`ri totale de peste 13 milioane de euro \n 2016.
Vezi pagina 9
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Service-return.com: Primim circa 10.000 de cereri
pe lun` pentru repara]ii de telefoane mobile
Start-up-ul a fost \nfiin]at la \nceputul acestui an,
dup` o investi]ie de aproape 150.000 de euro.
IOANA NI}~

S

ervice-return.com,
start-up-ul
online care ofer` servicii de garan]ii
[i extragaran]ii „door to door“
pentru ceasuri [i telefoane mobile,
estimeaz` c` va ajunge la venituri
totale de un milion de euro \n primul an de
func]ionare, \n condi]iile \n care compania se
afl` \n prezent \n
plin` dezvoltare atåt
pe plan extern (Europa), cåt [i pe plan
local, cererea de pe
pie]ele europene
fiind \ns` mai mare.
„Vom \ncheia
anul cu afaceri de
[apte cifre. Focusul
nostru este pe pie]ele
din Europa, \n special cele din vest –
Marea Britanie, Germania, Italia -, \ns`
ne intereseaz` foarte mult [i Polonia, care este
o pia]` de patru ori mai mare decåt cea din
Romånia“, a spus Ionu] Grossu, managing
director al Service Return.
Compania a fost \nfiin]at` la \nceputul
acestui an pe bazele service-ului retailerului
online QuickMobile, specializat \n comercializarea de telefoane mobile [i gadget-uri,
de]inut de familia }iboc din Baia Mare.

Service Return SRL este de]inut` \n totalitate
de Daniel Alexandru Peter, conform datelor
oficiale. Start-up-ul le pune la dispozi]ie
retailerilor [i consumatorilor servicii de
garan]ii [i extragaran]ii pentru ceasuri [i
produse electronice de mici dimensiuni
precum telefoane mobile, tablete [i alte
gadget-uri (smartwatch-uri, becuri inteligente,
drone etc.) prin intermediul unei platforme
online.
„Am creat o platform` de service care se
interpune \ntre cel care
import` telefoanele [i
consumator. Este asemenea
platformei
Booking, dar pentru
service“, a explicat el.
Practic, retailerii \[i
pot externaliza serviciul
de
service
c`tre
Service-Return.com,
acesta preluånd tot
fluxul de garan]ie. |n
plus, start-up-ul ofer` [i extra-garan]ii pe care
retailerii le pot vinde c`tre clien]ii lor, iar
pentru magazinele online asigur` [i serviciul
de retur al produselor. |n cazul serviciilor de
garan]ii standard, comercian]ii trebuie s`
achite o sum` lunar`/anual` (procent din
volumul våndut de retailer sau de brand), iar
pentru extra-garan]ii ace[tia pl`tesc un
comision c`tre Service-Return.com. Start-up-

Lansarea serviciilor pentru o
nou` pia]` dureaz`
aproximativ dou` luni, fiind
nevoie de dezvoltarea
software, traducerea textelor,
precum [i de un om dedicat
pentru contul respectiv.

video [i de acolo se duc c`tre service-urile
autorizate din Romånia [i din str`in`tate“, a
precizat Grossu, ad`ugånd c` serviciul a fost
primit mai bine de c`tre retailerii [i consumatorii din Europa, care au \n]eles mai bine
aceast` nevoie.
Din cele aproximativ 20.000 de fi[e de
repara]ii pe care Service-Return le prime[te lunar, circa 50% sunt cereri de repara]ii pentru
telefoane mobile, iar restul pentru ceasuri [i
alte gadget-uri. Cele mai frecvente solicit`ri de
repara]ie sunt pentru probleme software ale
telefoanelor mobile – reinstalarea softului, acestea fiind urmate de probleme de hardware.
„Am \nceput cu telefoanele mobile, dar
eu am v`zut [i oportunitatea de a oferi servicii
[i pe partea de «lifestyle», a[a c` am ad`ugat
\n portofoliu [i ceasurile. Iar urm`torul pas de
dezvoltare este oferirea de extra-garan]ii pentru \nc`l]`minte. Suntem deja \n discu]ii cu
cå]iva retaileri de profil“, a men]ionat el.

Investi]ie de 500.000 de euro \ntr-un hub
nou \n Italia
IONU} GROSU, managing director la
Service Return: Investi]ia \n ServiceReturn.com se ridic` pån` acum la circa
150.000 de euro, cea mai mare parte a
fondurilor fiind alocat` tehnologiz`rii celor
dou` hub-uri Quick Mobile
ul are \ncheiate contracte cu peste 20 de
service-uri autorizate din Europa c`tre care
trimite pentru repara]ii circa 20.000 de
produse pe lun`.
„Avem dou` hub-uri - \n Bucure[ti [i \n
Baia Mare, \n care se recep]ioneaz` produsele. Toate cutiile se desfac sub supraveghere

Investi]ia \n Service-Return.com se ridic`
pån` acum la circa 150.000 de euro, cea mai
mare parte a fondurilor fiind alocat` tehnologiz`rii celor dou` hub-uri Quick Mobile,
precum [i dezvolt`rii platformei online. „|n
prezent Service-Return este un serviciu care
deserve[te nevoile retailerilor, dar aceasta este
doar prima faz`. |n faza a doua, consumatorii
\[i vor putea crea un profil pe site \n care s`-[i
introduc` datele personale [i produsele
achizi]ionate. Astfel, atunci cånd au probleme,
ace[tia vor putea localiza cel mai apropiat
service pentru produsul \n cauz` sau ne vom
putea ocupa noi contra unui tarif“, a explicat

Grossu. El a men]ionat c` acest serviciu va fi
lansat \n toamna acestui an. |n plus, Service
Return le pune la dispozi]ie consumatorilor [i
carduri de garan]ie pentru ceasuri [i produse
electronice care pot fi achizi]ionate individual
la tarife care variaz` \ntre 100 lei [i 200 lei.
Compania are \n plan s` adauge treptat \n
portofoliu servicii de garan]ii [i pentru alte
categorii de produse, inclusiv ma[ini.
„Investim foarte mult \n dezvoltare. Suntem \n curs de dezvoltare a platformei [i
pentru pia]a din Germania. De asemenea,
suntem \n discu]ii s` oferim gestiunea garan]iilor \n Europa [i pentru produc`torii asiatici
pentru diferite produse electronice - de la
detectoare de gaze, robo]ei, becuri inteligente,
aparate foto, videoproiectoare de buzunar sau
c`[ti“, a subliniat el.
|n prezent, Service Return ofer` servicii
de garan]ii pentru branduri precum Apple,
Samsung, LG, Sony, Huawei sau Pebble,
platforma fiind disponibil` [i \n limba englez`
[i italian`. Compania are 10 clien]i momentan, \ns` este \n discu]ii cu alte cåteva zeci de
clien]i, atåt din str`in`tate, cåt [i din Romånia.
Pån` la finalul anului, Service Return va mai
inaugura un hub \n Italia, valoarea investi]iei
ridicåndu-se la circa 500.000 euro. „Lansarea
serviciilor pentru o nou` pia]` dureaz`
aproximativ dou` luni, fiind nevoie de
dezvoltarea software, traducerea textelor,
precum [i de un om dedicat pentru contul respectiv care s` se ocupe de discu]iile cu
companiile de curierat [i cu hub-urile din
zon`“, a completat Grossu.
|n cadrul cele dou` hub-uri Service
Return de pe pia]a local` lucreaz` \n prezent
aproape 30 de persoane.

Italienii de la Custom cresc de peste dou` ori capacitatea fabricii de la Glimboca
ADRIAN SECELEANU
GRUPUL italian Custom, specializat \n
dezvoltarea de echipamente [i software
pentru automatizarea punctelor de vånzare,
va cre[te de peste dou` ori capacitatea de
produc]ie a fabricii de case de marcat
deschise \n urm` cu 10 ani \n localitatea
Glimboca din jude]ul Cara[-Severin, care va
deveni una dintre cele mai importante unit`]i
de]inute de grup.
„Prin aceast` extindere, Custom Production Europe SRL - cu o produc]ie anual`
de 130.000 de buc`]i/ an - pune bazele pentru
a m`ri capacitatea de produc]ie anual` pån`
la peste 300.000 de buc`]i/an \n aceast`
fabric`, determinånd astfel o consolidare a

|n cre[tere
Evolu]ia principalilor indicatori
\n perioada 2011-2015

An

2011
2012
2013
2014
2015

Cifr`
de afaceri
(mil. lei)
2,78
5,31
5,61
6,05
10,76

Profit
net
(mil. lei)

0,02
0,58
0,18
0,06
0,22

Nr.
mediu
angaja]i
47
50
66
48
51

SURSA: Ministerul Finan]elor

competitivit`]ii grupului“, conform reprezenproducea 100 de mecanisme de
tan]ilor companiei italiene.
imprimare pe zi, [i a cresGrupul Custom, care mai are
cut puternic \n ultimii
unit`]i de produc]ie \n Italia
ani, a declarat
(133.000 buc`]i/an), India
Marius Ursules(23.400), China (212.150) [i
cu, directorul geBrazilia (15.000), a avut
neral al compaafaceri de aproape 80 de
niei din Romånia.
milioane de euro \n anul
„Am \nceput cu
fiscal 2014/2015. |n Romånia,
5 persoane \n anul
compania a raportat la Ministerul
2006. Am construit
Finan]elor Publice pentru anul 2015
(…) foarte re -pede
o cifr` de afaceri de 10,8 mil. lei
atåt \n ceea ce pri(2,4 mil. euro), \n cre[tere cu Custom va cre[te de peste dou` ori ve[te productivitacapacitatea de produc]ie a fabricii tea, cåt [i dimen78% fa]` de anul precedent.
Ini]ial, compania, care ini]ial de case de marcat din localitatea
siunea, trecånd de
a avut 5 angaja]i \n Romånia [i Glimboca
la 150 de metri

PUBLICITATE

p`tra]i \n anul 2006 , la 2.500 \n anul 2015,
pentru a ajunge la 4.000 de metri p`tra]i \n
anul 2016“, a precizat Ursulescu. |n acest
context, compania [i-ar putea majora personalul pån` la 96 de persoane pån` la finele
anului, a ad`ugat [eful Custom Production
Europe.
Investi]ia \n extinderea capacit`]ii de
produc]ie din Romånia, cifrat` la 500.000 de
euro, va permite cre[terea competitivit`]ii
grupului, a spus Carlo Stradi, pre[edintele
grupului italian Custom. „Investi]ia \n noile
echipamente face parte dintr-un proiect
important de consolidare a competitivit`]ii
grupului Custom la nivel mondial \ntr-un
sector aflat \ntr-o continu` evolu]ie“,
conform lui Stradi.

tel: 0318.256.286

e-mail: zf@zf.ro
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Click
Impact Hub Bucharest [i-a dublat anul trecut
afacerile la 850.000 de euro
Impact Hub Bucharest, unul dintre primele hub-uri
\nfiin]ate \n Romånia ca parte a unei ini]iative
interna]ionale, a raportat pentru anul trecut o cifr` de
afaceri net` de circa 850.000 de euro, dublu fa]` de
2014, potrivit datelor comunicate de companie. Hub-urile
le ofer` spre \nchiriere proaspe]ilor antreprenori spa]ii de
lucru \n care ace[tia au acces la o serie de servicii –
internet, telefonie, birotic`, precum [i la o „comunitate
de start-up-uri”. „Impact Hub Bucharest a crescut
constant \n fiecare an [i asta demonstreaz` faptul c` \n
Romånia exist` un poten]ial foarte mare pe zona de
antreprenoriat. (…) Calitatea ini]iativelor antreprenoriale
cre[te de la an la an [i asta ne \ncurajeaz` s` dezvolt`m
noi elemente \n jurul conceptului ini]ial, unul dintre pa[ii
cei mai vizibili fiind deschiderea \n martie 2016 a unui
nou spa]iu \n Cluj-Napoca”, a declarat Vlad Craioveanu,
cofondator al Impact Hub Bucharest, al`turi de Oana
P`un [i Alexandra Pode. |nfiin]at \n urm` cu patru ani,
hub-ul a adunat pån` \n prezent peste 800 de membri.
De asemenea, organiza]ia a ini]iat [i dezvoltat o serie de
programe de incubare [i accelerare a start-up-urilor,
sesiuni de mentorat [i evenimente pe diferite teme de
interes. |n total, cele peste 2.000 de evenimente realizate
au reunit circa 80.000 de participan]i. Printre start-upurile care s-au lansat [i dezvoltat \n cadrul programelor
Impact Hub Bucharest se num`r` Sunday Bagels, Iutta,
Aviziero, Wild Thing, Dare to Rug, TrainerTour, SoupLoop,
Upside Down, Cobi Bicycle, Stai S`-]i Povestesc, Echoz [i
Bunicel. |n Bucure[ti mai exist` \n prezent alte [ase huburi, printre care se num`r` atåt ini]iative globale
(TechHub), precum [i ini]iative locale - WeLoveDigital,
MobileHub, 360HUB [i Ingenius Hub. Ioana Ni]`

Aplica]ia zilei
Nume: Ryanair - Cheapest Fares
Platform` soft: Google Android, Apple iOS
Pre]: Gratis
Dezvoltator: Ryanair
Func]ionalitate: aplica]ia le permite
utilizatorilor s` caute [i s` \[i rezerve bilete de
avion c`tre aproape orice destina]ie din
Europa operate de compania aerian` lowcost Ryanair direct de pe smartphone sau
tablet`. Ace[tia au [i posibilitatea de a face
“check-in-ul” de pe mobil, avånd biletul de
avion disponibil \n variant` electronic` \n cadrul aplica]iei. |n
plus, utilizatorii pot face [i rezerv`ri pentru cazare sau pentru
\nchirierea unei ma[ini. Ioana Ni]`

Top 5 cele mai Nr. Site
Clien]i unici*
vizitate site-uri,
1 stirileprotv.ro 672.186
3 iulie
2 olx.ro
643.917

6.344.802

vizitatori unici zilnici neduplica]i

3 libertatea.ro

505.660

4 romaniatv.net

498.725

5 realitatea.net

434.123

*Trafic din Romånia [i str`in`tate. SURSA: SATI
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