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Puterea încrederii

nul 2020 a fost unul dificil, în care am 
înțeles cu toții că secretul schimbării 
și al reușitei este să îți concentrezi 
energia pe construirea prezentului și 

nu pe regândirea trecutului. Dincolo însă de toate 
provocările, 2020 a reunit jucătorii din industrie în 
atât de multe moduri, care înainte de pandemie 
ar fi fost de neimaginat, pentru un scop clar: 
construirea unei noi realități, în care consumatorul 
și satisfacerea nevoilor acestuia au rămas pilonul 
central. Piața a demonstrat încă o dată cât de 
importante sunt parteneriatele de business, dar 
și viteza de reacție la nevoile pieței și puterea de 
adaptare la trendurile momentului. 

Departe de imaginea pe care au fost conturate 
planurile de business pentru 2020, anul trecut 
a fost o lecție despre teoria încrederii și despre 
încercarea de a aduce plus valoare într-o piață în 
care neprevăzutul a fost la tot pasul. De fapt, cred 
că încrederea este cuvântul cheie. Și afirm acest 
lucru pentru că mai mult ca oricând retailerii, dar și 
producătorii de bunuri de larg consum și furnizorii 
de servicii au făcut din încredere cuvântul viitorului. 
Încredere în partenerii de business, încredere în 
puterea echipei, încredere în consumator și puterea 

brandului, încredere în revenirea la normalitate. 
Recunosc că la momentul în care am început să 
lucrăm la ediția Progresiv Awards 2021 nu ne 
așteptam la un număr atât de mare de înscrieri. 
Simplul fapt că am avut în față mai bine de 300 de 
candidaturi este un semn clar că piața de retail 
și FMCG a învățat lecțiile anului 2020 din mers și 
a demonstrat încă o dată că puterea de adaptare 
nu este doar o expresie care sună bine, ci este 
ancorată puternic în strategiile de business ale 
tuturor jucătorilor. Contrar așteptărilor, 2020 a 
fost un an în care inovația a continuat să facă 
parte din povestea creșterii și, încă o dată, la 
Progresiv Awards 2021 am văzut cu toții puterea 
inovației și am celebrat cu zâmbetul pe buze 
succesul. Iar emoțiile au fost mai mari ca oricând 
pentru că fiecare dintre noi a învățat să se bucure 
de oportunitatea de a fi împreună.

După un an greu, cu obstacole la fiecare pas, 
îndrăznesc să spun că fiecare jucător din piața de 
retail și FMCG este un câștigător! Felicitări tuturor 
pentru curaj, deschidere și încredere și mândriți-
vă cu ceea ce ați realizat pentru că importanța 
industriei noastre pentru societate nu a fost 
nicicând mai simțită.

Alina Dragomir 
Managing Editor

A

După un an greu, cu obstacole la 
fiecare pas, eu îndrăznesc să spun 
că fiecare jucător din piața de 
retail și FMCG este un câștigător! 
Felicitări tuturor pentru curaj, 
deschidere și încredere.



O competiție esențială  
într-un an greu încercat

n contextul ultimului an, acordarea 
celor mai așteptate premii ale industriei 
de retail & FMCG este un semn de 
normalitate. În plus, să fii premiant 

pentru atât de încercatul an 2020 dă încă o dată măsura 
valorii, a efortului, a rezilienței și a determinării. Și, 
de ce nu, a creativității, căci , la fel ca în război și în 
dragoste, (aproape) totul a fost permis anul trecut: 
David a devenit egalul lui Goliath, share of voice-ul a 
putut să depășească de zeci de ori share of market, 
curajul nu a rămas nerăsplătit, iar reputația și grija 
pentru angajați au devenit, poate pentru prima dată, cu 
adevărat cele mai importante valori ale unei companii.
În pofida unui an în care a curs multă cerneală pe 
tema potențialei reticențe a producătorilor de a se 
lansa în lansări de produse noi, cele trei categorii 
dedicate acestor inovații – Best New Food Product, 
Nest New Non-Food Product și Best Beverage - au 
întrunit chiar mai multe voturi decât în anul anterior. 
De asemenea, categoriile nou introduse în acest an, 
esențiale pentru înțelegerea ultimei perioade – Best 
e-Commerce Initiative, Best Supply Chain și Brand 
of The Year – au avut un număr record de voturi. 
Dar rezultatele?
Valoarea unei competiții este dată, în egală măsură, 
de ratele de participare și de profilul câștigătorilor. 

Concursul desfășurat pe parcursul anului 2021 nu 
face excepție și arată, încă o dată, câtă nevoie este de 
monitorizarea și recunoașterea constantă a valorilor din 
industrii atât de competitive cum sunt retail & FMCG.
Parafrazându-l pe Orwell, concursul de anul 
acesta a arătat că au fost câteva categorii „mai 
competitive” decât altele: International Retailer, 
Manager of The Year și Brand of The Year, 
FMCG Supplier, e-Commerce Initiative, CSR & 
Sustainability. Finaliștii au fost extrem de puternici, 
iar ierarhia în categorie s-a schimbat de la o zi la 
alta, până la închiderea voturilor.
Line-up-ul câștigătorilor este impresionant. 
Fără a singuraliza, din experiența ultimului an, 
a inițiativelor vizibile, a vitezei de adaptare și 
reacție la un an atât de altfel, au câștigat cei care 
au construit mori de vânt și nu ziduri: cei care nu 
au redus bugetele de marketing, care au văzut în 
criză o oportunitate, care și-au spus „acum ori 
niciodată”, care au înțeles oportunitatea nișelor dar 
și a nevoilor marii mase de consumatori. Pe de altă 
parte, 2020 nu a fost un an oportunist: acele mărci 
consacrate care au știut să răspundă adecvat și 
rapid noului context de piață au plecat acasă,  
la Gala Progresiv Awards din 20 mai, cu un  
premiu binemeritat.

Î

Alina Stepan 
Country Manager, Ipsos România

Au câștigat cei care au construit 
mori de vânt și nu ziduri: cei 
care nu au redus bugetele de 
marketing, care au văzut în 
criză o oportunitate, care și-au 
spus „acum ori niciodată”, care 
au înțeles oportunitatea nișelor 
dar și a nevoilor marii mase de 
consumatori.
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BOGDAN BELCIU
Partner

Boston Consulting

ADINA VLAD
Managing Partner
Unlock Research

IULIA PENCEA
Managing Director
Nielsen România

AURA GIURCĂNEANU
Partner & Head

Consumer Markets
and Retail KPMG

ALINA STEPAN
Country Manager România | 

Cluster Head South-East 
Europe - Ipsos

DRAGOȘ POPA
Senior Project Manager

Roland Berger

DOCHIȚA ZENOVEIOV
Brand Innovator

Inoveo

SORANA GEORGIA
CEO

Markant International 
Services România

ROMINA ARDELEAN
Consultant

GfK România

Juriul Progresiv Awards 2021:
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Juriul Progresiv Awards 2021:

IOANA MUCENIC
CEO

Minio Studio

DRAGOȘ TUȚĂ
Founder & Managing

Partner The CSR Agency

ADRIANA PĂLĂȘAN
ARILOG President &

Managing Partner Supply
Chain Management Center

AMALIA FODOR
Director Executiv

Fundația Orange

MIHAELA NABAR
Executive Director

World Vision

MIHAI BONCA
Founder

Brand Architects

ANDREI RADU
CEO & Founder

GPeC

ALINA LICIU
Managing Partner

The Azores Sustainability
& CSR Services

ALINA DRAGOMIR
Managing Editor

Progresiv

BOGDAN ANGHELUȚĂ
Senior Editor

Progresiv

Pentru categoriile Best CSR 
Campaign și Best Sustainability 
Initiative, Juriul a fost format din:

IOANA MUCENIC
CEO

Minio Studio

DRAGOȘ TUȚĂ
Founder & Managing

Partner The CSR Agency

ADRIANA PĂLĂȘAN
ARILOG President &

Managing Partner Supply
Chain Management Center

AMALIA FODOR
Director Executiv

Fundația Orange

MIHAELA NABAR
Executive Director

World Vision

MIHAI BONCA
Founder

Brand Architects

ANDREI RADU
CEO & Founder

GPeC

ALINA LICIU
Managing Partner

The Azores Sustainability
& CSR Services

ALINA DRAGOMIR
Managing Editor

Progresiv

BOGDAN ANGHELUȚĂ
Senior Editor

Progresiv
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inaliștii Progresiv Awards 2021 pentru cele 14 categorii de premii au fost selectați de către juriu dintr-un total de 300 nomi-
nalizări și auto-nominalizări venite din piață. Consiliul de Specialiști a analizat argumentele din formularele de înscriere în 
concurs și a notat fiecare nominalizare ținând cont și de informațiile disponibile pe piață. Important de reținut este faptul 
că nominalizările care au adus ca argumente informații relevante, cuantificabile și demonstrabile - conform guidelines- 

urilor furnizate de organizatorul competiției la fiecare categorie de premii - au primit cele mai mari note în procesul de jurizare.

Finaliștii Progresiv Awards 2021

F
BEST NEW BEVERAGE

Birra Moretti (HEINEKEN România)
Cooler fără alcool Cireșe și Cooler fără alcool 
Grepfrut (Ursus Breweries)
Schweppes cu aromă de rodie  
(Coca-Cola HBC România)
Tymbark Vitamin Water (Maspex România)
Zarea Prosecco Rose (Zarea)

BEST SUPPLY CHAIN

Aquila
Chep România
Gebruder Weiss România

www.progresivawards.ro

BEST CSR CAMPAIGN

Cu apele curate - Asociația MaiMultVerde și Lidl România
În stare de bine – Kaufland România
ShareTheMeal – foodpanda
Profi iubește sănătatea - Profi Rom Food
Sol și Suflet, primul Centru Permanent de Inovare, Producție și Educație în Agricultură Regenerativă din 
România - Institutul de Cercetare în Permacultură din România și Kaufland România

BEST INTERNATIONAL RETAILER

Auchan Retail România
Carrefour România
Kaufland România
Lidl România
Mega Image



BEST SUSTAINABILITY INITIATIVE

Broscuța, prima infrastructură de reciclare a produselor de 
îngrijire personală și a locuinței (Kaufland România)
Expansiunea Lidl, reper în construcții sustenabile
Linie nouă de îmbuteliere în fabrica  
Coca-Cola HBC din Timișoara
rPET, sticla obţinută din PET 100% reciclat (PepsiCo România)
Zero Risipă (Auchan Retail România)
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BEST NEW NON-FOOD PRODUCT

Fairy Extra+ (Procter & Gamble România)
Gama Pro Nature (Henkel România)
Gerovital H3 Evolution Perfect Look (Farmec)
Nivea Cellular Cushion 3in1 (Beiersdorf România)
Perwoll Renew Blossom (Henkel România)

BEST NEW FOOD PRODUCT

Burgerul plant-based Verdino (Verdino Foods)
Chio Delight (Intersnack)
Familia Toneli Kids (Toneli Holding)
Kinder Cards (Ferrero România)
LaProvincia Pui Vegetarian (Carmistin Group)
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www.progresivawards.ro

BEST INDEPENDENT 
RETAILER TRANSILVANIA

CBA Nord-Vest
Elan Trio
Sergiana

BEST INDEPENDENT 
RETAILER MUNTENIA

Annabella
Diana
Euromarket

BEST INDEPENDENT 
RETAILER MOLDOVA

Băcăniile Șerban
Paco Supermarkets
Vascar

BEST FMCG SUPPLIER

Coca-Cola HBC
HEINEKEN România
Lactalis România
Unilever SCE
Ursus Breweries

BEST LOCAL FMCG SUPPLIER

Artesana
Farmec
Lăptăria cu Caimac
Prefera Foods
Sergiana Prodimpex

BEST E-COMMERCE INITIATIVE

Aplicația Mega Image
Genius by eMAG
Mutarea Carrefour online pe Bringo
Roditor Food Market
Tazz by eMAG
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BRAND OF THE YEAR

Agricola
Cif
Gerovital
Gusturi Românești și Gusturi de la Gospodari
Kaufland România

BEST MANAGER OF THE YEAR

Dorina Mutu, CEO Annabella
James Simmons, CEO Unilever (în 2020)
Marco Hoessl, CEO Kaufland România
Mircea Moga, CEO Mega Image
Pawel Musial, CEO Profi Rom Food

BEST VERTICALLY INTEGRATED BUSINESS

Annabella
Diana
Sergiana Grup
Unicarm
Transavia
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And the winners are...
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Criteriile 
de votare 

Persoanele care au votat la 
această categorie s-au ghidat după 
următoarele criterii enunțate  
de Progresiv:

Best New Food Product

La această categorie au putut fi 
înscrise produse alimentare ambalate, 
comercializate în retail sub brand 
de producător și lansate pe piață în 
intervalul 1 decembrie 2019 - finalul 
lui 2020. Producătorii/distribuitorii 
și-au putut auto-nominaliza noile 
produse, iar retailerii, la rândul lor, au 
putut înscrie produse ale furnizorilor 
parteneri care au performat foarte bine 
la raft în 2020.

Cine a votat categoria

Câștigătorul acestei categorii 
a fost ales exclusiv de  
către retaileri.
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Performanță financiară  
și investiții

Noutatea adusă  
în categorie
- Atuuri față de produsele 
competitoare.

- Campania de promovare a  
noului produs;
- Investiția totală în lansare;
- Vânzări înregistrate în retail.

Inovații integrate
- Concept; 
- Tehnologii de producție; 
- Ambalaj; 
- Ingrediente.
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Meet the Winner
PUIUL VEGETARIAN LAPROVINCIA
Despre câștigător

Carmistin Group a lansat Puiul Vegetarian LaProvincia ca răspuns la nevoia 
pieței locale de a consuma produse de calitate. Compania a analizat piața din 
România și a luat decizia de a lansa noua gamă în urma faptului că în țară 
încă se permite importul din afara Uniunii Europene de carne de pui hrăniți cu 
făină din carne și oase, numită generic făină proteică. Gama LaProvincia – Pui 
Vegetarian are 17 SKU-uri, iar unul dintre ele reprezintă o inovație aparte în 
zona de packaging pe piața de carne de pui premium. Astfel, prin investiții pe 
linia de asamblare a fost lansat Puiul Vegetarian tranșat pe jumătate. Noile 
sortimente sunt disponibile la nivel național atât în comerțul modern, cel 
tradițional, cât și în cele 36 de magazine de producător aflate în zona Oltenia.

Clasament final
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Este un premiu mult așteptat. Este un 
proiect foarte mare, la care mai bine de 
2.000 de colegi au lucrat încontinuu. 
Rezultatele au fost peste așteptări. We 
made it! Am ajuns unde ne-am dorit și 
tot ce am câștigat astăzi se datorează 
colegilor mei. Munca lor s-a văzut.

Ligia Smadu, Senior Brand Manager, 
Carmistin Group



Criteriile 
de votare 

Performanță financiară  
și investiții

Inovații integrate

- Concept;
- Tehnologii de producție;
- Ambalaj;
- Ingrediente.

Persoanele care au votat la 
această categorie s-au ghidat după 
următoarele criterii enunțate  
de Progresiv:

- Campania de promovare a  
noului produs;
- Investiția în lansare;
- Vânzări în retail.

Noutatea adusă  
în categorie

- Atuuri față de produsele 
competitoare.

Best New Beverage

Înscrierea la această categorie a 
fost deschisă tuturor tipurilor de 
băuturi (alcoolice și non-alcoolice) 
comercializate în retail sub brand de 
producător și lansate pe piață din 
decembrie 2019 până la final de 2020. 
Atât producătorii, cât și distribuitorii de 
băuturi au putut înscrie produsele care 
se încadrau în cerințele categoriei, dar 
același lucru l-au putut face și retailerii 
mulțumiți de performanța pe care o 
anumită băutură a avut-o la raft pe 
parcursul anului 2020.

Cine a votat 
categoria

În cazul acestei 
categorii, departajarea 
finaliștilor s-a făcut 
exclusiv în baza 
voturilor acordate de 
retaileri.

BIRRA MORETTI®

Meet the Winner

Clasament final

Cooler fără alcool Cireșe și 
Cooler fără alcool Grepfrut 

(Ursus Breweries)

Schweppes cu aromă de rodie 
(Coca-Cola HBC)

Tymbark Vitamin Water 
(Maspex România)

Zarea Prosecco Rose (Zarea)

Birra Moretti® 
(HEINEKEN România)

820

947

1.004

1.105

1.224
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Despre câștigător

Birra Moretti®, o bere produsă în 
mod tradițional, a fost lansată de 
HEINEKEN la începutul anului 2020. 
A reprezentat cea mai importantă 
lansare a anului din categorie, fiind 
produsul cu cele mai mari vânzări în 
valoare, în categoria bere, dar și în 
general, în categoriile de băuturi cu 
și fără alcool, în perioada ianuarie 
– octombrie 2020, conform Retail 
Audit Nielsen.

Ne bucură foarte mult premiul, ne onorează, 
este unul «muncit» și foarte atractiv pentru 
noi. Am lansat acest brand chiar în timpul 
pandemiei și imaginați-vă cât de greu ne-a fost 
să vorbim despre Italia. Se pare că am făcut-o 
cu succes în final. Dacă ar fi să punctez câteva 
lucruri despre succesul Birra Moretti®, ar fi 
angajamentul tuturor celor din companie și al 
partenerilor noștri, mesajul simplu transmis 
și, nu în ultimul rând, vizibilitatea pe care am 
putut să o dăm acestei lansări, care a contribuit  
mult în acest sens. Le mulțumesc tuturor celor 
care au fost parte din această lansare!

Andrei Rotaru, Group Brand Manager 
Premium Brands, HEINEKEN România



Best New Non-Food Product

Înscrierea la această categorie a fost 
deschisă bunurilor de larg consum 
nealimentare comercializate în retail sub 
brand de producător și lansate pe piață în 
intervalul 1 decembrie 2019 - 31 decembrie 
2020. Producătorii și-au putut înscrie 
produsele prin auto-nominalizare, dar și 
retailerii au putut nominaliza, la rândul lor, 
produse ale partenerilor.

Cine a votat 
categoria

Câștigătorul acestei 
categorii a fost ales exclusiv 
de către retaileri.
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Clasament final
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Criteriile 
de votare 

Noutatea adusă  
în categorie

Inovații integrate

- Concept; 
- Tehnologii de producție, 
- Ambalaj; 
- Ingrediente.

Performanță financiară  
și investiții

- Investiția totală în lansare;
- Vânzări înregistrate în retail;
- Campania de promovare a noului produs.

- Atuuri față de produsele competitoare.

Persoanele care au votat la 
această categorie s-au ghidat după 
următoarele criterii enunțate  
de Progresiv:
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Meet the Winner
GEROVITAL H3 EVOLUTION 
PERFECT LOOK
Despre câștigător

Gerovital H3 Evolution Perfect Look reprezintă vârful inovației 
Farmec pe segmentul antirid. Compania a celebrat zece ani de 
Gerovital H3 Evolution cu o extensie a gamei care are la bază 
o formulă ce s-a dovedit a fi foarte eficientă în urma testelor 
realizate de laboratoarele Evic: acidul hialuronic 4D și uleiul de 
trandafir sălbatic. Acest complex molecular antirid de ultimă 
generație se află la baza noului Perfect Look, o extensie a gamei 
Gerovital H3 Evolution. Investițiile direcționate spre dezvoltarea 
acestei game se ridică la aproximativ un milion de euro. Această 
noutate vine să întărească poziția de lider pe care Gerovital 
o deține și performanțele gamei Evolution, care aduce, în 
portofoliul Farmec, 7% din vânzările valorice.

În ultimii 50 de ani, Gerovital este printre cele mai 
puternice branduri românești și nu numai. Gama 
Perfect Look este o extensie a produselor anti aging 
pe care le-am creat anul trecut. Din fericire, se pare 
că ne-a reușit. Mulțumim frumos!

Mircea Turdean, CEO Farmec







Criteriile de votare 

Persoanele care au votat la 
această categorie s-au ghidat după 
următoarele criterii enunțate  
de Progresiv:

Noutatea adusă în categorie
- Procese noi implementate 
(factor care a generat dezvoltarea 
proiectului, soluția);
- Utilitate din perspectiva logistică/
parteneriate de business;
- Sustenabilitate.

Best Supply Chain
Progresiv a premiat companiile care au 
reușit să se adapteze și să depășească 
provocările din supply chain și să 
genereze creștere la nivelul cifrei de 
afaceri prin regândirea proceselor. 
Companiile au prezentat cel mai recent 
proiect pe care l-au implementat 
în perioada 1 decembrie 2019 – 31 
decembrie 2020 pentru îmbunătățirea 
operațiunilor și a activităților. 
Înscrierea în această categorie a fost 
deschisă tuturor producătorilor și 
retailerilor FCMG activi în România, 
prin completarea formularului de auto-
nominalizare.

Cine a votat categoria

Câștigătorul acestei categorii 
a fost ales de către întreaga 
industrie de retail&FMCG. 
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Performanță financiară  
și investiții
- Evoluția businessului în termeni 
financiari (ROA ponderată și creșterea 
ponderată a veniturilor pe ultimii 3 
ani, rotația stocurilor).

Inovații integrate

- Gradul de dificultate a soluției 
implementate;
- Inovație la nivel de soluție 
implementată;
- Rezultate generate în urma 
implementării.
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Meet the Winner
AQUILA
Despre câștigător

Aquila Group, business cu acționariat 100% românesc, a fost fondat în anul 
1994 și este unul dintre cei mai importanți jucători din piața de distribuție. 
Acesta asigură distribuția pentru produse alimentare și non-alimentare 
la nivel regional (România, Republica Moldova, Serbia) și desfășoară și 
activități de logistică și transport. Grupul are afaceri anuale de circa 300 de 
milioane de euro pe cele două companii mari pe care le deține - Aquila Part 
Prod Com și Seca Distribution, ambele cu sediul în Ploiești. 
În 2019, Aquila Group și-a anunțat intenția de a prelua compania de 
distribuție Agrirom, tranzacție prin care intră pe piața legumelor congelate 
și conservate cu propriul brand, Gradena. Tranzacția a crescut prezența 
grupului Aquila în retail, cât și în HoReCa.

Clasament final
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Acest premiu reprezintă recunoașterea 
eforturilor de echipă într-un an extrem 
de dificil. În spatele acestei recunoașteri 
a industriei este un efort al celor peste 
3.000 de angajați care sunt în cadrul 
organizației, multe nopți și zile de 
tensiune și o viteză de reacție în piață 
într-un context în care incertitudinea a 
predominant. Mulțumim echipei Progresiv 
și tuturor celor care ne-au votat!

Carol Boisan,  
Executive Board Member, Aquila



Best E-Commerce Initiative
Premiul a targetat atât retailerii, cât și 
producătorii sau distribuitorii care  
și-au îmbunătățit operațiunile online, au 
investit în dezvoltarea canalului online 
de vânzare fie prin implementarea unor 
tehnologii de ultimă generație, fie prin 
relansarea și extinderea platformelor 
sau a aplicațiilor deja existente.
La această categorie au putut fi înscrise  
proiecte implementate în retailul online 
FMCG în 2020. Formularele de înscriere 
au putut fi completate atât de retaileri, 
cât și de furnizorii acestora.

Cine a votat 
categoria

Câștigătorul acestei 
categorii a fost ales 
de către întreaga 
industrie de 
retail&FMCG. 

Meet  
the Winner
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Clasament final
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Criteriile 
de votare 

Persoanele care au votat la 
această categorie s-au ghidat după 
următoarele criterii enunțate  
de Progresiv:

Noutatea adusă în categorie
- Elemente de diferențiere față de 
competitor;
- Ce problemă/oportunitate a dus la 
implementarea proiectului.

Inovații integrate

- Parteneriate încheiate pentru 
implementarea proiectului.

Performanță financiară  
și investiții
- Valoarea investiției;
- Obiective setate și rezultate 
obținute;
- Impactul previzionat pe termen lung;
- Planuri de dezvoltare pentru viitor.
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eMAG GENIUS

Despre câștigător

eMAG Genius, serviciul pe bază de abonament al retailerului eMAG, este 
disponibil în 13 orașe în care clienții pot comanda produse cu livrare gratuită în 
cele peste 1.000 de unități din rețeaua easybox. Peste 100.000 de clienți eMAG 
au ales să facă parte din comunitatea Genius și să se bucure de o experiență 
premium de shopping. Clienții Genius au beneficii acum la peste 2 milioane 
de produse de pe eMAG. Printre beneficiile oferite de abonament se numără 
transportul gratuit, livrarea rapidă și posibilitatea de retur extins la 60 de zile.

Ne bucurăm foarte mult pentru premiu, 
am muncit foarte mult cu echipa să lansăm 
Genius. Cam de cinci ani tot lucrăm să 
dezvoltăm game noi de produse, să livrăm 
rapid și, în sfârșit, avem un serviciu 
premium pentru clienții loiali eMAG. Acest 
premiu e o recunoștință din partea clienților 
și asta e tot ce contează. Încercăm în toate 
inițiativele eMAG să aducem cât mai multă 
valoare clienților noștri.

Andrei Șercănean, Business Development 
ECommerce Services Director, eMAG



Criteriile 
de votare 

Rezultatele raportate  
la țintele alese

Persoanele care au votat la 
această categorie s-au ghidat după 
următoarele criterii enunțate  
de Progresiv:

Descrierea campaniei
- Obiectivele și țintele de dezvoltare durabilă la 
care a contribuit campania înscrisă;
- Argumentarea alegerii obiectivului campaniei.

Performanță financiară  
și investiții
- Investiția alocată.

- Referitoare la anul 2020.

Best CSR Campaign
Înscrierea la această categorie a fost deschisă campaniilor de donații și sponsorizări 
derulate de jucătorii din retail și FMCG cu ONG-uri și grupuri de inițiativă care au 
contribuit la atingerea unuia sau a mai multor obiective de dezvoltare durabilă 
asumate de Organizația Națiunilor Unite pe Agenda 2030. În competiție nu au fost 
acceptate campaniile de sponsorizări de marketing.

Cine a votat 
categoria În cazul Best CSR Campaign, departajarea s-a 

făcut în baza voturilor acordate de întreaga 
industrie de retail și FMCG. 

Clasament final

Sol și Suflet, primul Centru Permanent de 
Inovare, Producție și Educație în Agricultură 

Regenerativă din România (Institutul de 
Cercetare în Permacultură din România și 

Kaufland România)

Profi iubește sănătatea  
(Profi Rom Food)

În stare de bine (Kaufland România)

ShareTheMeal (Foodpanda)

Cu apele curate (Asociația 
MaiMultVerde și Lidl România)

1.323

1.272

994

1.437

1.589

24 PROGRESIV / AWARDS



25PROGRESIV / AWARDS 25PROGRESIV / AWARDS 25PROGRESIV / AWARDS 25PROGRESIV / AWARDS

Meet  
the Winner

„CU APELE CURATE”

Despre câștigător

„Cu Apele Curate”, un program derulat la inițiativa 
Lidl România și MaiMultVerde, se concentrează 
pe combaterea și prevenirea poluării cu plastic a 
Dunării și contribuie la șase dintre cele 17 Obiective 
de Dezvoltare Durabilă ale ONU. Numai în 2020, 
peste 14 tone de deșeuri au fost colectate de pe 
apele Dunării și a afluenților săi, contribuind la 
combaterea și prevenirea poluării cu plastic, de la 
începutul programului de granturi „Cu Apele Curate”. 

Ne onorează extrem de mult acest premiu, 
nici nu știți cât de mult. Mulțumesc 
în numele echipei și al partenerilor cu 
ajutorul cărora am câștigat acest trofeu! 
Ne onorează să urcăm pe scena Progresiv 
Awards pentru că este o recunoaștere a 
muncii întregii echipe Lidl România și este 
o recunoaștere care vine din piață. Acest 
trofeu ne ambiționează să facem mai bine 
de la an la an.

Cristina Hanganu, Director de 
Comunicare și CSR, Lidl România

25PROGRESIV / AWARDS







Best Sustainability Initiative
Înscrierea la această categorie a fost 
deschisă inițiativelor de business sau de 
management de retail și FMCG care au 
generat un impact pozitiv demonstrabil ori 
au redus impactul negativ în interacțiunea 
companiei cu stakeholderii săi: clienți, 
consumatori finali, furnizori, angajați, 
autorități, ONG-uri, mediul înconjurător.  Este 
o distincție pe care o putea primi oricine 
care a luat măsuri clare pentru a reduce 
impactul activității sale asupra mediului 
înconjurător sau care a lansat în ultimul an 
produse sănătoase, în ambalaje reciclabile. 
Sunt luate în calcul și proiectele de susținere 
a agriculturii și a producției locale.

Cine a votat categoria

Câștigătorul a fost ales în 
urma voturilor acordate de 
întreaga industrie de retail  
și FMCG. 

Meet  
the Winner
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Clasament final
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Criteriile 
de votare 

Descrierea proiectului /  
a inițiativei

- Indicatori de sustenabilitate 
îmbunătățiți în urma implementării 
proiectului;
- Schimbarea generată de această 
inițiativă în modul în care compania 
face business.

Persoanele care au votat la 
această categorie s-au ghidat după 
următoarele criterii enunțate  
de Progresiv:

Performanță financiară  
și investiții
- Investiție alocată;
- Potențialul de dezvoltare a 
proiectului pe termen lung.

Exemple de proiecte 
eligibile
- Lansări de produse responsabile/
mai sănătoase sau în ambalaje 
reciclabile;
- Elaborarea unui cod de bune practici 
în industrie.



29PROGRESIV / AWARDS 29PROGRESIV / AWARDS

PEPSICO

Despre câștigător

PepsiCo accelerează utilizarea plasticului 100% reciclat – rPET 
– pentru producerea sticlelor sale, cu o investiție anuală de 16 
milioane lei. După înlocuirea în proporție de 100% a sticlelor cu 
cele de tip rPET pentru brandul Lipton Ice Tea în România, din 2021 
toate produsele din portofoliile Pepsi și Mirinda din România vor 
fi ambalate în sticle fabricate din 100% rPET. PepsiCo anunță că 
până în 2030, aproximativ 50% dintre ambalajele utilizate pentru 
produsele din Uniunea Europeană vor fi de tip rPET.

Acest premiu ne bucură și ne motivează în egală 
măsură. Proiectul rPET este important pentru noi; 
acesta susține viziunea noastră de a construi o lume 
în care plasticul să nu mai ajungă niciodată deșeu. 
Sustenabilitatea ambalajelor din plastic rămâne un 
subiect prioritar pentru PepsiCo și vom continua să 
accelerăm investițiile în această direcție.

Gabriel Coșoreanu, Corporate 
Affairs&Communications Director Greater 
Balkans, PepsiCo România



Best Vertically Integrated Business

Înscrierea la această categorie Progresiv 
Awards a fost dedicată antreprenorilor 
locali, mai exact celor care au dezvoltat un 
model de business integrat. Asta înseamnă 
că include atât componenta de producție, 
cât și cea de retail, prin intermediul 
magazinelor proprii. Departajarea s-a 
făcut în funcție de investițiile recente, 
de rezultatele din 2020, transparență și 
sustenabilitate în lanțul de aprovizionare și, 
nu în ultimul rând, potențialul de dezvoltare 
pe modelul de business existent.

Cine a votat categoria

Departajarea s-a făcut în baza 
voturilor acordate de întreaga 
industrie de retail și FMCG. 

Criteriile 
de votare 

Performanță financiară  
și investiții

- Investiții recente în business;
- Performanța financiară din 2020;
- Profitabilitatea pe divizii de business.

Persoanele care au votat la această 
categorie s-au ghidat după următoarele 
criterii enunțate de Progresiv:

Relația cu furnizorii
- Transparență și sustenabilitate în 
lanțul de aprovizionare.

Evoluție
- Potențialul de dezvoltare a 
businessului pe modelul existent.

30 PROGRESIV / AWARDS
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Meet the Winner
SERGIANA GRUP
Despre câștigător

Grupul Sergiana reunește companii ce activează în diverse 
domenii din agricultură și industria alimentară, începând 
de la cultura cerealelor și producția de furaje, trecând prin 
creșterea animalelor, abatorizare și producția preparatelor 
din carne, până la cele trei rețele de desfacere, cele care 
reprezintă interfața Grupului în interacțiunea cu piața: rețeaua 
de magazine, cea de distribuție și rețeaua de restaurante.

Clasament final
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Vă mulțumim tuturor pentru această 
onoare! Este un gest de mulțumire maximă 
pentru mine și pentru întreaga echipă 
a companiei Sergiana. Vă așteptăm în 
continuare cu drag în familia noastră, la 
poalele Tâmpei.

Simina Arsene, Retail Manager,  
Sergiana Grup



Best Independent Retailer - Moldova

La această categorie s-au putut înscrie, 
prin auto-nominalizare, toți retailerii FMCG 
activi în România și deținuți de firme cu 
capital românesc. De asemenea, furnizorii 
de bunuri de larg consum și de servicii și-
au putut nominaliza cei mai buni parteneri 
din segmentul LKA.

Cine a votat 
categoria

Câștigătorul acestei 
categorii a fost ales exclusiv 
de furnizori. 

Clasament final
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Criteriile 
de votare 

Relația retailerului  
cu furnizorii 

- Dezvoltarea sortimentației (inclusiv 
mărci private);
- Campanii de fidelizare a clienților.

Capacitatea  
de inovare

- Concepte noi de retail;
- Inovații in-store (de ex. tehnologii 
noi implementate).

Persoanele care au votat la 
această categorie s-au ghidat după 
următoarele criterii enunțate  
de Progresiv:

Performanță financiară  
și investiții

- Expansiune;
- Măsuri luate pentru creșterea 
profitabilității;
- Traininguri pentru angajați;
- Proiecte pentru comunitate.
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Meet the Winner
PACO 
SUPERMARKETS
Despre câștigător

Prezent pe piața locală de retail încă din 1995, Paco 
Supermarkets este cel mai mare comerciant independent 
din zona Vrancei, operând 15 supermarketuri în localitățile 
Focșani, Jariștea, Vidra și Odobești și o unitate cash & 
carry în Focșani. Pentru Feliciu Paraschiv, proprietarul 
Paco Supermarkets, direcțiile pentru viitor sunt clare, 
expansiunea fiind una dintre prioritățile sale.

Pentru Paco Supermarkets, acest premiu 
înseamnă un pas înainte și un merit pe care îl 
voi transmite întregii echipe de 425 de oameni. 
Înseamnă mult pentru noi recunoașterea în 
zonă. Înseamnă practic că munca noastră nu 
este în zadar.

Feliciu Paraschiv,  
Director General & Fondator  
Paco Supermarkets



Best Independent Retailer - 
Transilvania
La această categorie s-au putut 
înscrie, prin auto-nominalizare, toți 
retailerii FMCG activi în România și 
deținuți de firme cu capital românesc. 
De asemenea, furnizorii de bunuri de 
larg consum și de servicii și-au putut 
nominaliza cei mai buni parteneri din 
segmentul LKA.

Cine a votat 
categoria

Câștigătorul a fost 
ales exclusiv de către 
furnizori.

Criteriile 
de votare 

Persoanele care au votat la 
această categorie s-au ghidat după 
următoarele criterii enunțate  
de Progresiv:

Meet  
the Winner
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Clasament final
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Relația retailerului  
cu furnizorii 

- Dezvoltarea sortimentației (inclusiv 
mărci private);
- Campanii de fidelizare a clienților.

Capacitatea  
de inovare

- Concepte noi de retail;
- Inovații in-store (de ex. tehnologii 
noi implementate).

Performanță financiară  
și investiții

- Expansiune;
- Măsuri luate pentru creșterea 
profitabilității;
- Traininguri pentru angajați;
- Proiecte pentru comunitate.
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SERGIANA
Despre câștigător

Cu peste 25 de ani de activitate pe piața locală, Sergiana a 
câștigat experiența necesară dezvoltării unei rețele proprii de 
magazine, încrederea clientului fiind cheia succesului. În anul 
2020, rețeaua Sergiana a înregistrat o creștere organică de 
circa10% vs 2019. În primul trimestru al anului 2020, retailerul 
a deschis o Prăvălie Nouă în Brașov și a continuat procesul 
de remodelare început în 2019. Astfel, au fost remodelate 
patru locații existente și a fost redeschis magazinul Făgăraș 
în format compus - gastro alăturat raionului de preparate din 
carne provenită din producție proprie.

Bucurie dublă în această seară, 
mulțumim pentru încrederea pe care 
ne-o oferă partenerii și clienții noștri. 
Promitem că vom păstra aceeași calitate. 
Vă mulțumim!

Carmen Bangala,  
Asistent Manager General, 
Sergiana Prodimpex



Criteriile 
de votare 

Persoanele care au votat la această 
categorie s-au ghidat după următoarele 
criterii enunțate de Progresiv:

Relația retailerului  
cu furnizorii 

- Dezvoltarea sortimentației (inclusiv 
mărci private);
- Campanii de fidelizare a clienților.

Capacitatea  
de inovare

- Concepte noi de retail;
- Inovații in-store (de ex. tehnologii 
noi implementate).

Performanță financiară  
și investiții

- Expansiune;
- Măsuri luate pentru creșterea 
profitabilității;
- Traininguri pentru angajați;
- Proiecte pentru comunitate.

Best Independent Retailer -
Muntenia

La această categorie s-au putut 
înscrie, prin auto-nominalizare, 
toți retailerii FMCG activi în 
România și deținuți de firme cu 
capital românesc. De asemenea, 
furnizorii de bunuri de larg 
consum și de servicii și-au putut 
nominaliza cei mai buni parteneri 
din segmentul LKA.

Cine a votat 
categoria

Câștigătorul a fost  
ales exclusiv de către 
furnizori.

DIANA
Meet the Winner

Clasament final

Euromarket

Annabella

Diana

445

671

684
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Despre câștigător

Rețeaua Diana, prezentă în topul 
Local Key Accounts din România, 
este una dintre liniile de business 
ale grupului Diana, prezent și în 
industria cărnii. Pentru acest an, 
retailerul vizează extinderea rețelei 
de magazine, prin dublarea numărului 
de locații noi față de anul precedent, 
având un buget estimat de 2 – 2,5 
milioane de euro. 2020 s-a încheiat 
pentru rețeaua Diana cu o cifră de 
afaceri de peste 52 de milioane de 
euro, o creștere de nouă milioane de 
euro a rulajelor față de 2019.

Este o onoare să mă aflu în această seară pe 
această scenă, este o recunoaștere a muncii 
noastre zilnice, dar totodată este și o mare 
obligație atât față de dumneavoastră, cât 
și față de clienții noștri să ne ridicăm în 
continuare la nivelul exigențelor. În cadrul 
grupului de firme Diana, ne place să concurăm 
și ne place să câștigăm. Concurența ne 
ține în competiție, iar victoriile, trebuie să 
recunoaștem, ne sunt aproape.

Matei Basarab, Director Comercial  
Diana







Best FMCG Supplier

Această categorie a fost deschisă 
producătorilor și distribuitorilor de larg 
consum activi în retailul românesc (atât 
modern, cât și tradițional) cu o cifră de 
afaceri de minimum 10 milioane de euro 
în 2020. Pe lângă auto-nominalizări, și 
retailerii și-au putut nominaliza cei mai 
buni furnizori FMCG.

Cine a votat 
categoria

Câștigătorul acestei 
categorii a fost ales 
exclusiv de către 
retaileri.

Criteriile 
de votare 

Evoluție

- Dezvoltarea portofoliului de 
produse;
- Campanii de Category Management;
- Campanii de educare a consumatorilor.

- Investiții în capacități noi  
de producție;
- Investiții în logistică și distribuție.

Performanță financiară  
și investiții

Capacitatea  
de inovare

- Inovații de produs;
- Transparență și sustenabilitate în 
lanțul de aprovizionare.

Persoanele care au votat la această 
categorie s-au ghidat după următoarele 
criterii enunțate de Progresiv:

40 PROGRESIV / AWARDS
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Meet the Winner
HEINEKEN ROMÂNIA
Despre câștigător

Anul 2020 a debutat cu planuri ambițioase pentru HEINEKEN 
România, între acestea și o lansare importantă în categoria 
de bere: Birra Moretti®. Deși 2020 rămâne, din multe puncte 
de vedere, un an definit de pandemia de COVID-19, HEINEKEN 
România a raportat încă un an de creștere.

Clasament final
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Este uimitor să fii parte dintr-o 
astfel de competiție și nu e 
nimic mai bun decât să câștigi. 
Vă mulțumim foarte mult! 
Sunt onorat să primesc acest 
premiu. Vă mulțumim pentru 
toate voturile! Le mulțumim și 
consumatorilor noștri, fără ei nu 
câștigam acest premiu. Vreau să 
mulțumesc echipei, acest premiu 
este pentru voi. Vă mulțumesc!

Gijs van der Loo,  
Director Modern Trade,  
HEINEKEN România



Criteriile 
de votare 

Performanța finaciară în retail

- Deschiderea la nevoile partenerilor 
de business;
- Investiții în capacități noi de 
producție.

Persoanele care au votat la 
această categorie s-au ghidat după 
următoarele criterii enunțate  
de Progresiv:

Capacitatea de inovare
- Inovații de produs;
- Adaptarea portofoliului la cerințele 
pieței.

Dezvoltarea portofoliului 
de produse

- Atuuri față de produsele 
competitoare.

Best Local FMCG Supplier

Înscrierea la această categorie 
a fost permisă producătorilor 
și distribuitorilor de bunuri de 
larg consum cu acționariat 100% 
românesc, activi în retailul local, 
atât modern, cât și tradițional, prin 
completarea formularului de  
auto-nominalizare disponibil online. 
De asemenea, retailerii au putut 
nominaliza cei mai buni furnizori locali 
de bunuri de larg consum completând 
formularul de nominalizare.

Cine a votat 
categoria

În cazul acestei 
categorii, departajarea 
finaliștilor s-a făcut 
exclusiv în baza 
voturilor acordate de 
retaileri.

FARMEC

Meet the Winner

Clasament final

Artesana

Sergiana Prodimpex

Prefera Foods

Lăptăria cu Caimac

Farmec

791

955

1.041

1.153

1.160
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Despre câștigător

Farmec S.A. este cel mai mare 
producător de cosmetice cu capital 
100% românesc. Compania are 
certificare internațională GMP și 
comercializează produsele din 
portofoliu în aproximativ 30 țări. 
Compania a încheiat anul 2020 cu 
o cifră de afaceri de 287,9 milioane 
lei (59,5 milioane euro), înregistrând 
față de anul 2019 o creștere de 9,7%.

Farmec a dovedit prin modul în care 
lucrează cu toate rețelele din România, 
internaționale și locale, prin cele zece 
puncte de lucru, că este un furnizor 
capabil, care livrează la timp produse de 
calitate, participă la toate campaniile 
rețelelor cu care lucrează și acest premiu 
este rezultatul. Vă mulțumim pentru 
voturile dumneavoastră!

Mircea Turdean, CEO Farmec



Brand of the Year

Indiferent că vorbim despre relansarea, 
dezvoltarea unui brand sau pur și simplu 
despre o nouă abordare de marketing 
sau comercială, acest premiu recunoaște 
performanța brandurilor din retail și 
FMCG care reușesc să răspundă noilor 
trenduri din piață, dar și nevoilor în 
schimbare ale consumatorilor. Înscrierea 
la această categorie a fost deschisă 
tuturor producătorilor și retailerilor FMCG 
activi în România, prin completarea 
formularului de auto-nominalizare.

Cine a votat 
categoria

Departajarea s-a făcut în 
baza voturilor acordate 
de întreaga industrie de 
retail și FMCG. 

Criteriile 
de votare 

Persoanele care au votat la 
această categorie s-au ghidat după 
următoarele criterii enunțate  
de Progresiv:

Meet  
the Winner
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Clasament final
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Capacitatea de inovare

- Originalitate în abordarea brandului;
- Sustenabilitate.

Implementare

- Descrierea brandului;
- Strategia de dezvoltare a brandului 
în ultimele 12 luni.

Performanță financiară  
și investiții

- Investiții realizate în consolidarea 
brandului;
- Campanii/acțiuni de brand. 



45PROGRESIV / AWARDS 45PROGRESIV / AWARDS

GEROVITAL
Despre câștigător

Istoria brandului Gerovital începe odată cu descoperirea 
primei formule anti-age din lume, denumită Gerovital H3, 
de către Prof. Dr. Ana Aslan. În anul 1967, a fost realizată 
prima cremă Gerovital H3 în laboratoarele Farmec. În 
prezent, brandul Gerovital reunește 16 game destinate 
îngrijirii tenului, părului și corpului, care se adresează 
tuturor tipurilor de consumatori. Pentru a fi mai aproape 
de consumatori, în 2016 a fost deschis primul magazin 
Gerovital în București, iar succesul de care s-a bucurat 
a determinat inaugurarea altor 29 magazine pe întreg 
teritoriul țării până la finalul lui 2020. 

Am reușit să demonstrăm și acum, și anii 
trecuți, că o companie românească cu 
peste 900 de lucrători români reușește nu 
numai să fie sus în topul firmelor românești, 
cât și la nivel de branduri românești și 
internaționale să țină steagul. Am dovedit 
că se poate, că o firmă românească poate să 
facă acest lucru și vrem să fim un exemplu și 
pentru alte firme din România.

Mircea Turdean, CEO Farmec



Best International Retailer

Înscrierea la această categorie a fost 
deschisă tuturor retailerilor FMCG activi 
în România și deținuți de firme cu 
capital străin, prin auto-nominalizare. 
De asemenea, furnizorii de bunuri de 
larg consum și de servicii și-au putut 
nominaliza cei mai buni parteneri din 
segmentul IKA.

Cine a votat 
categoria

În cazul Best 
International Retailer, 
departajarea s-a 
făcut exclusiv în baza 
voturilor acordate de 
furnizori.

Criteriile 
de votare 

Promovare

- Campanii de promovare a rețelei;
- Campanii de fidelizare a clienților;
- Proiecte pentru comunitate.

Persoanele care au votat la 
această categorie s-au ghidat după 
următoarele criterii enunțate  
de Progresiv: Clasament final
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Performanță financiară  
și investiții

- Expansiune;
- Investiții în logistică;
- Măsuri luate pentru creșterea 
profitabilității.

Inovație

- Tehnologii implementate in-store;
- Concepte noi;
- Dezvoltarea sortimentației (inclusiv 
mărci proprii).
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Meet  
the Winner

CARREFOUR
Despre câștigător

Carrefour România oferă clienților săi un univers de posibilități 
pentru a face cumpărături în siguranță: direct în cele peste 360 
de magazine din țară, unde, cu aplicația Carrefour și casele 
de marcat Self Service, sesiunea de shopping devine rapidă și 
ușoară sau prin serviciile de online shopping cu livrare acasă 
sau Click & Collect: www.carrefour.ro și platforma BRINGO, cu o 
rețea prezentă în 38 de localități. În 2020, Carrefour a raportat 
pe piața locală o cifră de afaceri de 2,2 miliarde de euro, în 
creștere cu 5,3% față de anul financiar anterior.

Suntem foarte bucuroși. Trebuie să recunosc 
că acest premiu este neașteptat, dar suntem 
foarte onorați să îl primim. Vă mulțumim 
pentru toate voturile dumneavoastră! Sunt 
foarte mândră să mă aflu aici și să primesc 
acest trofeu.

Justyna Torres, eCommerce Director,  
Carrefour România



Best Manager of The Year

Înscrierea la această categorie a fost 
deschisă managerilor și antreprenorilor 
care au avut o contribuție semnificativă la 
dezvoltarea unor afaceri de succes în piața 
de retail și FMCG în 2020, lideri recunoscuți 
de oamenii din organizațiile lor și de către 
comunitatea de business locală.

Cine a votat categoria

În cazul distincției Best  
Manager of the Year, departa-
jarea s-a făcut în baza voturilor 
acordate de întreaga industrie 
de retail și FMCG. 
Menționăm că finaliștii la 
această categorie au primit 
formular de vot personalizat 
astfel încât să nu existe 
posibilitatea de a se vota.

Meet  
the Winner
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Criteriile 
de votare 

Persoanele care au votat la această 
categorie s-au ghidat după următoarele 
criterii enunțate de Progresiv:

Aptitudini

- Leadership în interiorul organizației;
- Relaționarea cu partenerii  
de business;
- Viziunea de business.

Performanță

- Contribuția la dezvoltarea 
businessului.

Implicare

- Implicarea în asociații profesionale, 
patronate, lobby.

Clasament final
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MARCO HOESSL
Despre câștigător

O prezență extrem de discretă, Marco Hoessl este genul de 
manager care a schimbat atitudinea și viteza de lucru în companie 
prin implicare 100%. A preluat conducerea businessului Kaufland 
România în 2015 și de atunci afacerile sunt pe un trend ascendent. 
În 2020 Kaufland România a raportat afaceri de aproximativ 13 
milioarde de lei, iar parte din acest rezultat i se datorează și 
lui Marco, care a susținut echipa și a avut încredere în deciziile 
oamenilor cheie din companie.

„Atunci când echipa mea greșește, mă uit în oglindă, 
fiindcă știu că eu sunt cel responsabil, iar dacă totul 
merge bine și avem succes, privesc prin fereastră - 
știu că datorez acest lucru echipei mele.”

Marco Hoessl , CEO Kaufland România
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