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Puterea parteneriatului

nul 2021 a fost sinonim 
cu reziliență, reinventare, 
personalizare și diferențiere. 
Deși trăim într-o nouă 

normalitate, expresie pe care o auzim atât 
de des în jurul nostru în ultimii doi ani, 
sunt tot mai mulți jucători care au făcut din 
reușită un scop în sine, care și-au construit 
strategia de creștere în jurul inovației și 
care reușesc să aducă plus valoare pieței 
de retail și FMCG. Și, mai mult ca oricând, 
un rol extrem de important în ecuația spre 
reușită l-a avut puterea parteneriatului, 
care a căpătăt o nouă conotație. 

Progresiv Awards și rezultatele celei 
de-a șasea ediții a acestei competiții de 
referință în industria de retail și FMCG 
sunt o dovadă clară a acestui fapt. Astfel, 
deloc surprinzător, au fost în lumina 
reflectoarelor acele companii care au înțeles 
că performanța în business nu se mai 
măsoară doar în cifre, ci și prin interacțiunea 

cu partenerii de business. Câștigătorii 
Progresiv Awards sunt companii care s-au 
adaptat extrem de rapid și nu s-au temut de 
schimbare, din contră. Câștigătorii Progresiv 
Awards sunt companii care au continuat să 
investească în business, dar și în formarea 
unor echipe puternice. Pentru că în spatele 
oricărui business de succes stă un manager 
cu o viziune clară, dar și o echipă implicată. 

Felicitările noastre merg însă către 
fiecare dintre jucătorii care s-au înscris în 
competiție și trebuie să recunosc că, deși a 
fost un an atipic, am fost plăcut impresionați 
de proiectele din piață. Mai mult decât atât, 
categorii precum Best CSR Campaign, 
Best Sustainability Initiative sau Best 
E-commerce Initiative atrag de la un an la 
altul tot mai multe înscrieri, ceea ce este 
o dovadă clară a faptului că nu mai vorbim 
doar despre un trend, ci de o realitate 
acceptată și implementată de tot mai multe 
companii din piață.

Alina Dragomir 
Managing Editor

A

Câștigătorii Progresiv Awards 
sunt companii care au continuat 
să investească în business, 
dar și în formarea unor echipe 
puternice. Pentru că în spatele 
oricărui business de succes stă un 
manager cu o viziune clară, dar și 
o echipă implicată.



O privire în culise

psos, în calitate de partener 
de cercetare, administrează 
procesul de votare care stă la 
baza Progresiv Awards, sistem 

prin care profesioniștii din industria de retail 
și FMCG din România votează câștigătorii 
fiecărei categorii. 
Fiecare ediție debutează cu înscrierea 
în competiție a nominalizărilor și/sau 
autonominalizărilor din partea companiilor. 
Acestea vizează manageri, companii, 
inițiative și campanii care au avut rezultate 
și au demonstrat performanțe notabile 
pe parcursul anului 2021. Validarea 
nominalizărilor și selecția finaliștilor în 
cadrul fiecărei categorii au loc în forumul 
Consiliului de Specialiști Progresiv, care 
reunește reprezentanți ai unor agenții 
de cercetare, companii de consultanță, 
membri marcanți ai industriei, board-ul 
editorial Progresiv, precum și agenții și 
ONG-uri din domeniul sustenabilității. În 
urma acestei etape sunt anunțați finaliștii 
- 3 sau 5 în fiecare categorie, în funcție de 
specificul categoriei. În acestă ediție am 
numărat 72 de finaliști pentru toate cele 14  
categorii premiate. 

Ulterior, intervin în scenă profesioniștii 
din industria de retail și FMCG, care 
desemnează câștigătorii din fiecare 
categorie prin intermediul unui proces 
de votare online, la care sunt invitați să 
participe circa 10.000 de manageri din retail, 
producție, distribuție și alte domenii conexe. 
În această ediție am înregistrat aproape 
7.500 de evaluări pentru categoriile active. 
Fiecare participant a primit un link unic, care 
a putut fi accesat de pe orice ecran conectat 
la internet. Chestionarul a putut fi completat 
o singură dată, după care link-ul devenea 
inactiv. Procesul este obiectiv: la fel ca în anii 
trecuți, există categorii unde producătorii 
votează retailerii și invers, la fel cum există 
categorii unde votează toți participanții 
(Best Manager of the Year, de exemplu). 
Sistemul de votare presupune ierarhizarea 
nominalizărilor pentru fiecare categorie 
relevantă, folosind puncte de la 1 la 5, pentru 
o mai bună departajare a câștigătorilor.
Votul profesioniștilor din România reprezintă 
așadar o componentă esențială pentru 
recunoașterea celor care, în fiecare ediție,  
urcă pe scenă pentru a primi trofeele  
Progresiv Awards.

I

Dorian Cazacu
Senior Client Director

Ipsos România

Votul profesioniștilor 
din România reprezintă 
o componentă esențială 
pentru recunoașterea 
celor care, în fiecare ediție, 
urcă pe scenă pentru a 
primi trofeele Progresiv 
Awards.
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2022

Diana Scăunașu
Country Lead Consumer Panel

GfK România

2022

Alexandra Cojocaru
Partner

UNLOCK Research

Alina Stepan
Country Manager România | Cluster Head

Ipsos South-East Europe

2022

Iulia Pencea
Managing Director

NielsenIQ România

2022

2022

Aura Giurcăneanu
Partner & Head Consumer Markets & Retail

KPMG România

2022

Dochița Zenoveiov
Brand Innovator

Inoveo

2022

Ovidiu Tisler
Associate Partner

McKinsey & Company

2022

Sorana Georgia
CEO

Markant International Services România

2022

Lucian Marin
Managing Partner

Marco Polo CEE

2022

Mihai Bonca
Fondator

Brand Architects

2022

Andrei Radu
CEO & Founder

GPeC

2022

Cristi Movilă
Eastern Europe General Manager & EMEA SVP

VTEX

Juriul Progresiv Awards 2022



2022

Adriana Pălășan
ARILOG President & Managing Partner

Supply Chain Management Center

2022

Alina Dragomir
Managing Editor
Progresiv

2022

Andra Imbrea
Senior Editor
Progresiv

2022

Ioana Mucenic
CEO

Minio Studio

2022

Alina Dragomir
Managing Editor
Progresiv

2022

Andra Imbrea
Senior Editor
Progresiv

2022

Dragoș Popa
Senior Project Manager

Roland Berger

2022

Mihaela Nabăr
Executive Director
World Vision

2022

Dragoș Tuță
Founder & Managing Partner

The CSR Agency

2022

Alina Liciu
Founder & Managing Partner

The Azores Sustainability & CSR Services

Juriul pentru categoriile Best CSR Campaign  
și Best Sustainability Initiative
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inaliștii Progresiv Awards 2022 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 2022

F
BEST NEW BEVERAGE

Alexandrion Flavour Collection  
(Alexandrion Group)
Birra Moretti Zero (HEINEKEN România)
Fresh 0.0 (Bergenbier S.A.)
Ursus Cooler fără alcool Mango și Lime  
(Ursus Breweries)
Zarea Rosé & Tonic (Zarea)

BEST SUPPLY CHAIN

Aquila
Gebrüder Weiss România
HEINEKEN România

www.progresivawards.ro

BEST CSR CAMPAIGN

ASAP – Armata Selectării Atente a Plasticului (Lidl România)
Campania umbrelă „Fapte bune” (Carrefour România)
Cantina Socială (Kaufland România)
Programul Dove „Ai încredere în tine” (Unilever SCE)
Reducerea risipei alimentare – Rețeaua Națională a Băncilor de Alimente (Lidl România)

BEST INTERNATIONAL RETAILER

Auchan Retail România
Carrefour România
Kaufland
Lidl România
Penny România



BEST SUSTAINABILITY INITIATIVE

3 ambalaje ai reciclat și pe loc ești premiat  
(Danone PDPA, Penny & Tetra Pak)
Agricultură sustenabilă prin programul  
„Gusturi Românești de la gospodari” (Mega Image)
Keel Clip (Coca-Cola HBC România) 
Punem preț pe plastic (Carrefour România)
Zero Risipă (Auchan Retail România)
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BEST NEW NON-FOOD PRODUCT

Coccolino Care Detergent (Unilever SCE) 
Dove Care&Protect (Unilever SCE)
Gerovital Hyaluron C (Farmec)
Gerovital Sun (Farmec)
Perwoll Renew & Care Caps (Henkel România)

BEST NEW FOOD PRODUCT

Cocorico Original - The cleanest chicken sausage (Aaylex One)
Magnum Double Gold Caramel Billionaire (Unilever SCE)
Puiul Fericit crescut 100% fără antibiotice  
(Agricola Internațional)
Soocitzi (Alka Co)
Verdino Pizza Plant Based (Verdino)
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www.progresivawards.ro

BEST INDEPENDENT 
RETAILER TRANSILVANIA

CBA Nord-Vest
Elan-Trio
Home Garden Supermarkets

BEST INDEPENDENT 
RETAILER MUNTENIA

Annabella
Diana
Euromarket

BEST INDEPENDENT 
RETAILER MOLDOVA

MCA Comercial 
Paco Supermarkets
Vascar

BEST FMCG SUPPLIER

Coca-Cola HBC România
HEINEKEN România
Mondelēz România
Scandia Food 
Ursus Breweries

BEST LOCAL FMCG SUPPLIER

Agricola Internațional
Alexandrion Group 
Artesana
Lăptăria cu Caimac
Macromex

BEST E-COMMERCE INITIATIVE

Aplicația Metro
Bonapp.eco 
Freshful by eMAG
Stockday
Tazz Now
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BRAND OF THE YEAR

Coca-Cola 
Edenia
Gerovital
Heineken
Ursus

BEST MANAGER OF THE YEAR

Adrian Ariciu, CEO Metro România
Albert Davidoglu, CEO Macromex
Alexandra Rîștariu, CEO Mondelēz România
Alin Șerban, CEO Tazz
Daniel Gross, CEO Penny România

BEST VERTICALLY INTEGRATED BUSINESS

Annabella Group
Carmistin Group
Diana
Grup Șerban Holding 
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 2020 - 31 
decembrie lui 2021. Producătorii/
distribuitorii și-au putut autonominaliza 
noile produse, iar retailerii, la rândul lor, 
au putut înscrie produse ale furnizorilor 
parteneri care au performat foarte bine 
la raft în 2021.

Cine a votat categoria

Câștigătorul acestei categorii 
a fost ales exclusiv de  
către retaileri.

12 PROGRESIV / AWARDS

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 FERICIT CRESCUT 100% 
FĂRĂ ANTIBIOTICE 
Despre câștigător

După doi ani de cercetare, în martie 2021 Agricola Internațional a lansat Puiul 
Fericit crescut 100% fără antibiotice prin care a deschis drumul către o nișă 
ce pune în prim plan sustenabilitatea și hrana sănătoasă. Puiul Fericit crescut 
100% fără antibiotice este prezent la nivel național în aproape toate lanțurile 
de retail modern, în magazinele online, dar și în retailul tradițional.

Clasament final
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Mulțumim pentru încredere. Este un 
produs în care noi am pus foarte mult 
suflet. Inițial Puiul Fericit a fost lansat 
în 2010, acesta este al șaptelea premiu 
în România. La nivel internațional a mai 
primit alte șase premii, ultimul fiind anul 
trecut, la Paris, pentru cel mai sănătos 
produs nou lansat în România. Din 2021, 
Puiul Fericit este crescut 100% fără 
antibiotice, acest nou concept punând în 
valoare carnea sănătoasă și sănătatea 
oamenilor. Astfel, dăm gust mâncărurilor 
și aducem fericirea pe masa românilor.

Daniel Bitere, Director de Marketing 
Agricola Internațional



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 2020 - 31 decembrie 
2021. Producătorii și-au putut înscrie 
produsele prin autonominalizare, 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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1.133

1.162

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 HYALURON C

Despre câștigător

Lansată în iunie 2021, gama Gerovital Hyaluron C include șase 
produse pentru un ritual complet și este dedicată femeilor cu 
ten normal sau mixt între 30 și 40 de ani. Vedeta ingredientelor 
din aceste formule este Acidul Hialuronic (pur și lipozomal) 
în concentrație mărită, de 1% și 2% în funcție de specificul 
produsului. Produsele sunt disponibile în toate supermarketurile, 
hypermarketurile și magazinele de profil din țară, precum și în 
cele 8 magazine Farmec și 22 de magazine Gerovital, în magazinul 
în franciză din Pitești şi online, pe www.farmec.ro.

Mulțumim foarte mult juriului, mulțumim foarte 
mult celor care ne-au votat! Gerovital Hyaluron 
C este o gamă la un preț mai accesibil, creată 
pentru femei mai tinere. Cu aceste două atribute 
am dezvoltat această gamă și se pare că am 
avut succes. Combinația de acid hialuronic și 
vitamina C aduce efecte asupra pielii femeilor și 
rezultatele se văd.

Mircea Turdean, Director General Farmec 



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 
în intervalul 1 decembrie 2020 - 31 
decembrie lui 2021. 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 2021.

Cine a votat 
categoria

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

BIRRA MORETTI ZERO 

Meet the Winner

Clasament final

Ursus Cooler fără alcool Mango 
și Lime (Ursus Breweries)

Fresh 0.0 (Bergenbier S.A.)

Alexandrion Flavour Collection 
(Alexandrion Group)

Zarea Rose & Tonic (Zarea)

Birra Moretti Zero 
(HEINEKEN România)

917

973

1.110

1.120

1.220

16 PROGRESIV / AWARDS



17PROGRESIV / AWARDS 17PROGRESIV / AWARDS

Despre câștigător

La un an de la intrarea pe piața din România, 
Birra Moretti și-a completat portofoliul cu 
sortimentul de bere Zero. Începând cu jumătatea 
lunii mai 2021, Birra Moretti Zero este disponibilă 
la nivel național, în magazinele retailerilor și 
în locații HoReCa, în două variante de ambalaj: 
sticlă nereturnabilă de 330ml și doză de 500ml. 
În România, portofoliul HEINEKEN cuprinde în 
acest moment 7 opțiuni fără alcool: Heineken 
0.0, Birra Moretti 0.0, Golden Brau 0.0 și 4 
sortimente Ciuc Radler cu 0 alcool.

Este o onoare să fim și în acest an pe scena 
Progresiv Awards. Ne bucurăm că am 
reușit să păstrăm încrederea retailerilor 
și a partenerilor prin această lansare în 
categoria de 0.0% alcool. Știm cu toții cât 
de mică este piața aceasta, dar cu atât mai 
mult succesul este mai răsunător. Promit să 
răsplătim această încredere și în viitor!

Andrei Rotaru, Group Brand Manager 
HEINEKEN România







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 
2020 - 31 decembrie lui 2021 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 autonominalizare.

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
HEINEKEN ROMÂNIA
Despre câștigător

La începutul anului 2021, HEINEKEN a stabilit noi ținte ambițioase pe agenda 
de sustenabilitate. În lanțul de aprovizionare, producătorul se concentrează în 
special pe neutralitatea emisiilor de carbon și reducerea consumului de apă. 
Printre proiectele importante finalizate în 2021, se numără  îmbunătățirile în 
fabricile HEINEKEN din Craiova și din Miercurea Ciuc, optimizarea platformei de 
plasare a comenzilorfolosind un algoritm de greutate, depozitarea ecologică, 
optimizări ale portofoliului de produse și lansarea unui aplicații de gestionare  
a solicitărilor din partea clienților. 

Clasament final
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Înainte de toate, vreau să le mulțumesc 
partenerilor noștri, colegilor din industrie și 
tuturor celor care ne-au votat. Cred că este un 
motiv de mândrie pentru noi și ne încurajează să 
facem și mai bine în viitor. Vreau să le mulțumesc 
colegilor de la HEINEKEN România pentru că 
acest premiu este o recunoaștere a muncii depuse 
în fiecare zi. Pasiunea pentru calitate, pentru 
clienți și consumatori sunt valori care ne definesc 
și, așa cum am spus, premiul este o recunoaștere 
a acestora. Și, totodată, este o recunoaștere a 
colaborării end-to-end.

Federico Agressi, Director Supply Chain 
HEINEKEN România



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 2021. 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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FRESHFUL BY EMAG

Despre câștigător

Freshful by eMAG, lansat în octombrie 2021, este un model nou de 
business prin care eMAG introduce în România conceptul de cumpărături 
alimentare fără efort, dintr-o gamă diversificată de produse proaspete, 
preponderent locale, dar și internaționale de la peste 550 de furnizori 
(în creștere). Freshful by eMAG este primul hypermarket 100% online cu 
livrare rapidă a produselor alimentare proaspete, produse congelate, 
băuturi, dar și articole de uz casnic pentru nevoile zilnice din depozitul 
propriu de 10.000 mp ce dispune de sisteme de energie regenerabilă. 
Investiția în lansare s-a ridicat la peste 5 milioane de euro, iar în primele 
trei luni de la lansare a ajuns la peste 15.000 de clienți unici.

Suntem foarte onorați să primim acest 
premiu. Mulțumim juriului, le mulțumim 
partenerilor noștri, mulțumim tuturor celor 
care au avut încredere în noi și, personal, 
mulțumesc întregii echipe din spatele 
Freshful care a făcut posibil proiectul în 
mai puțin de 9 luni de la stadiul de idee la 
implementare. Suntem într-o eră digitală, 
gata să servim clientul, fiind obsedați de 
calitate, obsedați de prospețime, după cum 
ne spune și numele!

Andrei Popescu, General Manager  
Freshful by 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 2021.

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

Campania umbrelă „Fapte bune”  
(Carrefour România)

Programul Dove  
„Ai încredere în tine” (Unilever SCE)

Cantina Socială (Kaufland România)

ASAP – Armata Selectării Atente a Plasticului 
(Lidl România)

Reducerea risipei alimentare – 
Rețeaua Națională a Băncilor de 

Alimente (Lidl România)

1.712

1.623

1.500

1.906

2.049
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Meet  
the Winner

REDUCEREA RISIPEI ALIMENTARE – REȚEAUA 
NAȚIONALĂ A BĂNCILOR DE ALIMENTE  
(LIDL ROMÂNIA)

Despre câștigător

Rețeaua națională a Băncilor pentru Alimente 
este o soluție concretă și sustenabilă la problema 
risipei alimentare. Principiul de bază după care 
funcționează Banca pentru Alimente este acela că 
produsele primite gratuit sunt distribuite tot gratuit, 
printr-un proces corect și transparent. Lidl România 
este partener al rețelei de Bănci pentru Alimente 
din România, încă de la fondarea primei astfel de 
organizații, în București, în 2016. De atunci, a susținut 
financiar inaugurarea a încă opt centre regionale – 
în Cluj-Napoca, Roman, Oradea, Brașov, Timișoara, 
Constanța, Craiova și Galați.

Mulțumim! Ne onorează acest premiu,  
care este de fapt al Rețelei Naționale 
a Băncilor de Alimente. Astăzi vorbim 
despre o rețea care acoperă toată țara 
și ne bucură cel mai mult că nu este un 
proiect Lidl, este un proiect care deservește 
întreaga industrie de retail, precum  
și producătorii.

Cristina Hanganu, Director de 
Comunicare și CSR Lidl România

27PROGRESIV / 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

28 PROGRESIV / AWARDS

Clasament final
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1.498

1.635
1.696

1.831

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.
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AGRICULTURĂ SUSTENABILĂ PRIN 
PROGRAMUL „GUSTURI ROMÂNEȘTI 
DE LA GOSPODARI” (MEGA IMAGE)
Despre câștigător

„Gusturi românești de la gospodari” este programul Mega Image 
dezvoltat în parteneriat cu producătorii locali de fructe și legume 
care contribuie la dezvoltarea agriculturii locale, sustenabile și 
sigure, și oferă consumatorilor pe tot parcursul anului legume și 
fructe proaspăt culese. Programul are o importantă componentă 
de sustenabilitate deoarece Mega Image se implică și investește 
atât în susținerea agriculturii locale, cât și a unei alimentații 
sănătoase. Lansat în urmă cu opt ani, programul a crescut de la an 
la an, ajungând în 2021 la peste 220 de producători individuali și 
cooperative care cultivă responsabil legume și fructe doar în sistem 
tradițional, direct pe sol, pe o suprafață totală de peste 140 de 
hectare de solarii și de peste 300 de hectare de livezi în întreaga țară.

Mulțumesc în primul rând celor care ne-au votat și 
partenerilor noștri. În urmă cu opt ani am reușit să 
convingem 18 fermieri să vină alături de noi și să 
facem lucrurile un pic diferit față de cum se întâmpla 
la momentul respectiv. Inițial, am construit acest 
proiect cu șase legume, apoi l-am dezvoltat astfel 
încât astăzi vorbim despre peste 200 de furnizori de 
legume și fructe, cu o suprafață de 140 de hectare de 
solarii și 300 de hectare de livadă. În sezonul trecut 
investiția Mega Image în acest proiect a depășit 
două milioane de euro și am vândut 14 mii de tone 
de fructe și legume. 

Emil Ilin, Vicepreședinte Comercial  
Mega Image 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 2021, 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 2021;
- 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
TRANSAVIA
Despre câștigător

Companie cu capital 100% românesc, Transavia are un model de 
business integrat vertical și sustenabil prin care controlează calitatea 
și siguranța produselor oferite consumatorilor. La 30 de ani de la 
înființare, Transavia, una dintre cele mai reputate afaceri de familie 
din România, ocupă, potrivit Brand Finance 2021, locul al patrulea 
în clasamentul celor mai valoroase portofolii de mărci cu o valoare 
cumulată a portofoliului de 81 milioane de euro. Aproximativ 25% din 
producția anuală a companiei merge către export, în mai multe state 
europene și pe continentul african, în zona Mării Mediterane și în CSI.

Clasament final
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Felicit echipa Progresiv și pe toți cei care 
contribuie la realizarea acestui eveniment de 
care cred că ne era dor tuturor! Sunt foarte 
onorată să primesc acest premiu în numele 
Transavia, o companie de familie, integrată 
vertical, cu capital 100% românesc, și aș vrea 
să mulțumesc tuturor celor care ne-au acordat 
încredere și care ne-au votat. Vreau să felicit 
toți finaliștii care ne inspiră pe toți cu bunele 
lor practici și care cred că ajută ca România 
să progreseze.

Tulia Câșvean, Director de Comunicare 
Transavia







Best Independent Retailer - Moldova

La această categorie s-au putut înscrie, 
prin autonominalizare, toți retailerii FMCG 
activi în regiunea Moldova 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

Paco Supermarkets este o companie dinamică, cu capital 
integral românesc, care activează pe piața de retail din 
Vrancea din 1995, fiind unul dintre cei mai puternici LKA 
din România. Compania operează 15 supermarketuri de 
proximitate cu suprafețe cuprinse între 150 mp și 1.000 mp 
și un magazin cash&carry de 2.800 mp. Paco Supermarkets 
activează și pe segmentul de online. În 2021 compania a 
raportat o cifră de afaceri de peste 170 de milioane de lei, 
cu 19% mai mare decât în 2020.

Este al doilea an la rând când câștigăm acest 
premiu. Le mulțumesc tuturor celor care ne-
au votat. Ținem steagul  sus ca urmași ai lui 
Ștefan cel Mare și ținem în picioare și retailul 
românesc. Nu ne dăm bătuți atât de ușor.

Feliciu Paraschiv, Director General  
Paco Supermarkets



Best Independent Retailer - 
Transilvania
La această categorie s-au putut înscrie, 
prin autonominalizare, toți retailerii 
FMCG în regiunea Transilvania 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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HOME GARDEN 
SUPERMARKETS
Despre câștigător

Cu toate că a intrat în piața de retail independent de un timp 
relativ scurt, prin experiența acumulată din 1992 cu firma de 
distribuție, Home Garden Supermarkets a devenit retailerul 
cu cel mai mare număr de magazine deschise pe plan local în 
ultimii 5 ani. Compania a început anul 2022 cu 16 magazine, iar 
planurile de viitor vizează expansiunea și dezvoltarea rețelei 
de magazine proprii atât în județul Cluj, cât și în exteriorul 
județului. În anul 2021, retailerul a extins rețeaua cu încă 4 
magazine și a raportat o creștere a cifrei de afaceri de 16% 
față de anul precedent.

Îi felicit pe toți din echipa Home Garden 
Supermarkets, o rețea de 16 magazine, destul de 
tânără, fiind lansată de doar patru ani. Este o rețea 
care s-a bazat pe parteneriatele cu producătorii 
locali. Suntem parte a unei alianțe, în total avem 70 
de magazine, și încurajez pe toată lumea să se alieze 
pentru a susține comerțul românesc. Puteam foarte 
ușor să fim concurenți, dar noi am decis să fim cu un 
pas înaintea pieței și am devenit parteneri.

Ghassan Shakhshir, Director General  
Safeway International



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 autonominalizare, toți 
retailerii FMCG activi în regiunea 
Muntenia 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.

ANNABELLA
Meet the Winner

Clasament final

Euromarket

Diana

Annabella

584

816

856
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Despre câștigător

Lanțul de magazine Annabella reprezintă 
unul dintre cele mai vechi și performante 
lanțuri de retail cu capital 100% 
românesc. Povestea retailerului a început 
în 1994, cu un singur magazin în care se 
vindeau doar fructe și legume, și continuă 
până în prezent cu 98 de magazine 
dispuse în județele Vâlcea, Argeș și Olt , 
cu peste 1.000 de angajați și o cifră de 
afaceri de peste 80 milioane de euro. În 
2021, compania a deschis 14 noi unități și 
și-a îmbunătățit procesele organizaționale 
pentru o mai bună deservire a 
cumpărătorilor.

Acest premiu este o dovadă clară că și 
businessurile autohtone au o importanță 
foarte mare și pot concura pe o piață atât de 
competitivă precum cea de retail. În același 
timp sunt foarte bucuros că avem o echipă cu 
care ne putem mândri. Le mulțumesc tuturor 
colegilor mei, partenerilor și furnizorilor 
pentru ajutorul pe care ni-l oferă pentru a 
obține un astfel de premiu.

Alexandru Șoacăte, Deputy General Manager 
Annabella







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  
autonominalizare 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.

LĂPTĂRIA CU CAIMAC

Meet the Winner

Clasament final

Artesana

Macromex

Alexandrion Group

Agricola Internațional

Lăptăria cu Caimac

950

1.071

1.107

1.131

1.261
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Despre câștigător

2021 a fost un an de creștere susținută pentru 
Agroserv Măriuța, compania care deține 
brandul Lăptăria cu Caimac, avans certificat 
de evoluția favorabilă pe piața de capital. Cu 
toate diviziile de business, producătorul a 
raportat o cifră de afaceri de 63 de milioane 
de lei, iar pentru anul acesta ținta este 
bifarea unei creșteri de 30-40%. Anul trecut, 
compania a construit o nouă secție, unde 
produce unt și brânză. În plus, listarea la 
bursă a generat o finanțare de 4 milioane 
de euro, bani care vor fi folosiți pentru 
construirea unei linii de spălare borcane.

Lăptăria cu Caimac este un brand care 
nu are nici patru ani de la lansarea pe 
piață. Le mulțumesc tuturor colegilor 
din echipa de vânzări, colegilor din 
fabrică pentru eforturile uriașe depuse 
pe parcursul anului 2021. Sperăm să 
fim aici și la anul. Cu siguranță v-am 
pregătit multe lucruri noi.

Cristian Sterie, Director de Vânzări 
Lăptăria cu Caimac



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 2021. Pe lângă autonominalizări, 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:

44 PROGRESIV / AWARDS
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Meet the Winner
COCA-COLA HBC 
ROMÂNIA

Despre câștigător

2021 a fost un an important pentru Coca-Cola HBC România, sistemul Coca-
Cola aniversând 30 de ani de activitate pe piața locală. Liderul pieței de băuturi 
răcoritoare a raportat anul trecut un avans de 9% al volumelor comercializate 
prin comparație cu aceeași perioadă a anului anterior, până la pragul de 202,5 
milioane de navete (unit cases n.r.). Compania a investit în ultimii doi ani peste 
30 de milioane de euro în operațiuni pentru creșterea producției.

Clasament final
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Ne bucurăm să primim din nou această 
distincție din partea clienților noștri care au o 
contribuție majoră la succesul nostru. Fiecare 
client ne este partener și suntem convinși 
că doar împreună putem câștiga. De aceea 
continuăm să construim împreună proiecte și 
să le oferim consumatorilor noștri produsele 
de care au nevoie, când au nevoie și acolo 
unde au nevoie de ele. Totodată, ne dorim 
să oferim experiențe memorabile. De aceea 
continuăm să inovăm prin inițiative și execuții 
spectaculoase în piață prin care să susținem 
loializarea și atragerea de noi clienți.

Diana Bădoi, Dynamic POD Developer-Water 
Coca-Cola HBC România



Best International Retailer

Înscrierea la această categorie a fost 
deschisă tuturor retailerilor FMCG activi 
în România și deținuți de firme cu 
capital străin, prin autonominalizare. 
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

1.068

1.261

Pe
nn

y 
Ro

m
ân

ia

A
uc

ha
n 

Re
ta

il 
Ro

m
ân

ia

C
ar

re
fo

ur
 R

om
ân

ia

Li
dl

 R
om

ân
ia

K
au

fl
an

d 
R

om
ân

ia

1.539
1.621

1.651

46 PROGRESIV / AWARDS

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
KAUFLAND ROMÂNIA
Despre câștigător

Kaufland România este membru al a unuia dintre cele mai mari 
lanțuri de companii de retail din Europa și se regăsește în topul 
hypermarketurilor din România. Kaufland a intrat pe piața locală acum 
16 ani, în 2005, iar de la un magazin deschis în București, în cartierul 
Colentina, a ajuns la finalul anului 2021 la o rețea de 147 de magazine, 
ce acoperă toate județele țării, alături de 2 centre logistice și 2 sedii 
administrative. Kaufland România a continuat politica de extindere 
în 2021, când a deschis 10 magazine noi, respectiv a remodelat alte 5. 
Anul trecut, compania a gestionat unul dintre cele mai mari bugete de 
investiții de până acum, de peste 375 milioane de euro.

Mulțumim partenerilor noștri că ne-au votat în acest an, 
suntem pentru prima oară pe scena Progresiv Awards cu 
acest premiu. Mă gândeam acum ce mă face pe mine să 
lucrez de peste 17 ani în cadrul Kaufland. Este o companie 
despre oameni, am parte de o echipă extraordinară, am 
demonstrat în acești doi ani pandemici că putem fi extrem 
de uniți, extrem de bine sudați și că putem face lucruri 
extraordinare în condiții speciale.

Oana Lungu, Director de Achiziții  
Kaufland România
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Meet  
the Winner

Clasament final
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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 autonominalizare.

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:

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. 
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GEROVITAL
Despre câștigător

Gerovital este un brand românesc de cosmetice, cu un 
portofoliu de 15 game de îngrijire, atât pentru femei, cât 
și pentru bărbați. Gerovital este unul dintre cele mai 
apreciate și longevive branduri românești, cu o istorie 
de peste 50 de ani. În ultimii 5 ani, Gerovital a fost lider 
de piață pe segmentul antirid în România. Cosmeticele 
sunt exportate în peste 30 de țări din întreaga lume, fiind 
apreciate în mod special datorită eficienței și inovației 
continue la nivel de formule.

Gerovital este dovada vie că un brand românesc, 
o firmă românească poate să aibă succes în 
perioada aceasta complicată și tulbure și, mai 
ales, printre companiile multinaționale. Spun 
asta pentru că zilele astea politicienii noștri de 
top cântă prohodul economiei românești pe la 
televizor, spun de o mare criză care ne așteaptă. 
Și vă spun următorul lucru: haideți alături de 
noi, cei de la Gerovital, firme și românești și 
multinaționale, să luptăm, să avem succes, să ne 
facem treaba așa cum știm fiecare în domeniul 
nostru și poate că se iau și acești politicieni după 
noi și ne ajută la reconstrucția țării.

Mircea Turdean, Director General Farmec 



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 2021, 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. 

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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ADRIAN ARICIU
Despre câștigător

Cu o experiență de peste 20 de ani sub umbrela Metro, 
centrată pe construirea strategiilor de business, a echipelor și 
mentoratului în retail și în industria de wholesale, Adrian Ariciu 
este un nume de referință în domeniul retailului românesc. Aflat 
de mai bine de 14 ani în diferite poziții de conducere în cadrul 
Metro, s-a remarcat prin punerea experienței sale, atât locale cât 
și internaționale, în slujba avansului comercial al companiei și al 
diferențierii acesteia pe piață.

Mulțumesc! E o onoare și cred că toți cei prezenți în 
sală sunteți câștigători și vreau să vă felicit. Aș putea 
spune că în business e ca în sportul de echipă, nu 
contează pe cine ai în față, ci pe cine ai alături, așa 
că acest premiu îl dedic în întregime echipei Metro. 
Vă mulțumesc tuturor pentru votul de încredere 
și pentru faptul că suntem împreună partenerii 
traderilor independenți și jucătorilor din HoReCa.

Adrian Ariciu, CEO Metro România











2023

Calendarul competiției

Eligibilitate
În competiție se pot înscrie companii, branduri/produse, manageri și 
antreprenori activi în comerțul FMCG din România, care pot demonstra 
performanțele de business atinse pe parcursul anului 2022.

Înscriere
Înscrierea în competiția Progresiv Awards se va face exclusiv pe 
website-ul www.progresivawards.ro, prin completarea 
formularului de nominalizare sau autonominalizare disponibil pentru 
fiecare categorie.Etapa de nominalizare / autonominalizare: 1 februarie 2023 - 17 martie 2023

Selecție finaliști: 18 - 30 martie 2023

Anunțarea finaliștilor: 31 martie 2023

Perioada de votare: 19 aprilie 2023 - 19 mai 2023

Gala Progresiv Awards: 25 mai 2023

Mecanism
Mecanismul Progresiv Awards este unul simplu, transparent și obiectiv. 
Pentru a vă ghida în procesul de nominalizare și autonominalizare, vă 
rugăm să accesați criteriile de selecție a finaliștilor publicate pe site, la 
fiecare categorie în parte.
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