
� Hârtia se aflå pe primul loc în ierarhia materialelor de
ambalare, pentru cå înregistreazå cel mai mare consum anual.
Felul în care aceasta este produså, vândutå ¿i utilizatå în
ambalarea produselor alimentare, revolutioneazå o întreagå
industrie. Dincolo de faptul cå ambalajele protejeazå produsele
pe timpul transportului, poate cel mai important lucru pentru
departamentul de marketing al unei firme este diferen¡ierea în

fa¡a consumatorului, cucerit de aten¡ia cu care
este tratat. Despre necesitatea utilizårii unui
ambalaj de bunå calitate ¿i atragerea clien¡ilor
într-o perioadå economicå dificilå ne vorbe¿te
Andrei Bradea, director de vânzåri în cadrul com-
paniei Tiger Some¿, cel mai mare producåtor de
hârtie înnobilatå cu polietilenå din ¡arå.

� Ce tip de hârtie este cel mai utilizat 
în industria cårnii din România?
Producåtorii ¿i procesatorii de carne 
aleg calitatea pentru ambalaje? 

În ceea ce ne prive¿te, pot spune cå în mare parte producåtorii
opteazå pentru Tiger Kraft Super, varianta premium pentru
ambalarea produselor alimentare. Sunt companii care ¡in

În industria alimentarå, fiecare bucatå de hârtie, aparent banalå,
ascunde în spatele ei ani de cercetare ¿i inova¡ie în domeniul
ambalårii alimentelor. Felul în care aceasta este produså este
foarte important în primul rând pentru igiena ¿i siguran¡a alimen-
tarå pe care o poate asigura consumatorilor, iar în al doilea rând
pentru transportul produselor ambalate în bune condi¡ii.

Andrei BRADEA, Country Sales Manager TIGER SOMEª: 

„Hârtia neavizatå pune în pericol 
business-urile din industria alimentarå”
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foarte mult la imaginea lor, la personalizarea ambalajelor ¿i
la crearea unei afinitå¡i pentru brand-urile din portofoliu. Cu
toate acestea, în ultima perioadå managerii încearcå så
reducå din costurile de produc¡ie ¿i din påcate, ambalajul este
primul pe listå. 
Consider cå ambalajul de calitate este foarte important pentru
imaginea unei companii ¿i nu ar trebui så aibå de suferit, tre-
buie så încercåm så ¡inem ¿tafeta sus. Pentru cå pia¡a u¿or
nesigurå a determinat mul¡i producåtori så caute o solu¡ie
alternativå ¿i noi ne-am adaptat cerin¡elor, încercând så
echilibråm raportul calitate-pre¡. Am încercat så gåsim tipuri

noi de hârtie, variante economice, inova¡ii la capitolul graficå,
tipar ¿i design de ambalaj, pachete flexibile create special
pentru producåtorii de carne. Am diversificat gama de pro-
duse, am fåcut role mici pentru produsele utilizate ca suport în
caserole pentru produsele por¡ionate, gen: mici, cârna¡i, carne
tocatå ¿i ne adaptåm odatå cu clien¡ii no¿tri la un mediu eco-
nomic ¿i financiar dificil.

� Care sunt variantele alternative pe care le oferi¡i
clien¡ilor care doresc så-¿i reducå din costuri?

Pre¡urile variazå ¿i în func¡ie de numårul de culori, de comple -
xitatea graficii pe care dore¿te så o implementeze fiecare com-
panie. Clien¡ii încearcå så reducå pe partea de identitate

vizualå în favoarea calitå¡ii ambalajului. De exemplu: dacå
sigla unei companii, a fost creeatå ¿i înregistratå într-o combi-
na¡ie diverså de culori, când vine vorba de ambalaj, ace¿tia
încearcå så reducå numårul de culori de la patru la douå, de la
douå culori, la o culoare. Evident cå pre¡ul este mai mare la
patru culori decât la o culoare. Dacå în fa¡a magazinului sigla
lui are 4 culori, pe hârtia pentru ambalat carne, mezeluri sau
brânzeturi alege o singurå culoare. Oferim clientului trei cate-
gorii de produse: Tiger Kraft Super, Tiger Kraft Mediu ¿i Tiger
Kraft Economic. Cel mediu ¿i economic are un grad de alb mai
mic ¿i este o alternativå pentru clien¡ii care doresc un cost

redus. Existå destule cazuri în care
producåtorii nu-¿i mai respectå prin-
cipiile cu care au pornit la drum în acel
business ¿i renun¡å nu doar la ima -
gine, ci ¿i la calitate. 

� Asta înseamnå cå ambalajul
premium este în scådere? 

Urmårim situa¡ia în func¡ie de vânzårile fåcute lunar, ne
cuno¿tem foarte bine clien¡ii, ¿tim consumurile fiecåruia ¿i putem
spune cå existå o scådere. Chiar dacå mul¡i î¿i deschid magazine
noi, nu înregistråm cre¿teri pe acest segment. 

� V-a¡i gândit så face¡i un studiu referitor la hârtia 
neavizatå alimentar? Existå vreun risc pe pia¡å 
în acest sens? 

Da, ne-am gândit la acest lucru, mai ales cå astfel putem avea 
o imagine de ansamblu ¿i så vedem exact unde ne situåm, care
este poten¡ialul pie¡ei, cum så o cunoa¿tem foarte bine ¿i cum så

Tendin¡a generalå se îndreaptå cåtre calitate, pentru cå o firmå
care se respectå nu-¿i permite så compromitå produsul fåcând
rabat de la calitatea ambalajului. 
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o modelåm. Din påcate, ne este foarte greu så adunåm infor-
ma¡iile din teritoriu, unde apar astfel de probleme. Speciali¿tii
avertizeazå cå cel mai mare risc existå în cazul ambalårii
mezelurilor ¿i a brânzeturilor, pentru cå ambalarea în hârtie nea -
vizatå sanitar-veterinar nu prezintå siguran¡å alimentarå ¿i se pot
transmite stafilococi, salmonela ¿i a¿a mai departe. Orice altå hâr-
tie care nu este avizatå prezintå un pericol pentru consumatori,
deoarece se umeze¿te repede ¿i permite accesul microbilor spre
produs. Vorbim despre micile magazine, de cartier, din ora¿ele
mici, zonele rurale, unde activitatea comercialå se desfå¿oarå dupå
cum a fost învå¡atå lumea sau dupå cum sunt influen¡ele zonei. ªi
cum nu to¡i producåtorii de mezeluri au implementat ambalaje
pentru produse por¡ionate, råmâne la la titudinea comerciantului ce
ambalaj utilizeazå. Poate cå o lege clarå care så specifice to¡i pa¿ii
de urmat pentru ambalarea alimentarå ar rezolva astfel de situa¡ii. 

� Care sunt exigen¡ele ¿i tendin¡ele în materie 
de ambalaje, pe care trebuie så le cunoascå
producåtorii români? 

Este clar cå tendin¡a generalå se îndreaptå cåtre calitate, pentru
cå o firmå care se respectå ¿i scoate pe pia¡å un produs de bunå
calitate nu-¿i permite så compromitå produsul fåcând rabat de la
calitatea ambalajului. În multe ¡åri europene, unde legisla¡ia
este foarte strictå, nu existå rabat. La export dacå nu le oferi cer-
tificate, nu colaboreazå cu tine, pentru cå siguran¡a alimentelor
este pe primul loc. Riscurile sunt foarte mari pentru un business
care nu respectå toate normele de siguran¡å alimentarå, iar în
acest sens apar în fiecare an noi tehnologii de ambalare ¿i solu¡ii
pentru toate bugetele. Tiger Some¿ va prezenta la târgul 
CARNEXPO un nou mod de ambalare. Este vorba despre un sis-
tem nou în România – ambalare la rolå, utilizat de un singur
retailer la noi în ¡arå. Vom încerca så implementåm acest sistem
pentru cå eficientizeazå consumul de hârtie. Producåtorii de

mezeluri ar putea fi interesa¡i de aceastå noutate, mai ales cei
care vând produse por¡ionate. Este un utilaj care folose¿te hârtia
la rolå, iar dupå ambalare, hârtia se termosudeazå. 

� Cu ce probleme v-a¡i confruntat în industria cårnii 
¿i ce a¡i vrea så pune¡i în discu¡ie la Carnexpo? 

Problemele din industria cårnii sunt cele clasice, care au fost ¿i la
începutul anului. Problemele cu care ne confruntåm noi este hâr-
tia neavizatå alimentar. În România nu existå o lege foare clarå
în ceea ce prive¿te ambalarea mezelurilor ¿i cred cå ar trebuie så
avem mare grijå. ¥n Italia sau Fran¡a sunt închise magazine dacå
nu au hârtie avizatå sau hârtie înnobilatå cu polietilenå. La noi
în ¡arå încå sunt foare multe zone care folosesc hârtie de ziar,
hârtie care poate så con¡inå impuritå¡i sau chiar så aibå un
impact negativ asupra mezelurilor. 

� Care sunt noutå¡ile ¿i cât la sutå din business 
este concentrat pe industria cårnii? 

În mare parte business-ul este axat pe aceste douå segmente:
materia primå pentru produc¡ia de pungi ¿i hârtia pentru industria
alimentarå, mezeluri în special. De fapt toate sunt pentru indus tria
alimentarå, doar cå diferå specifica¡iile tehnice. Avem o colabora-
re bunå în România cu producåtorii de pungi, pentru care furnizåm
hârtie înnobilatå cu polietilenå, dar ¿i hârtie simplå la rolå în
func¡ie de formatul solicitat. Hârtia cu polietilenå are mai multe
întrebuin¡åri, de exemplu în industria auto la ambalat piese. Aici
înså, vorbim de o industrie micå ¿i consumul pe segmentul nostru
înregistreazå un procent redus. Hârtia cu polietilenå ¿i polipropi-
lenå este un produs nou, acum trei ani s-au fåcut investi¡ii în acest
sens, iar colaboratorii no¿tri produc punga de rotiserie, special cre-
atå pentru produse calde, cu aport de gråsime. Aceste pungi pot fi
folosite ¿i în cuptorul cu microunde pentru preîncålzire. Un alt pro-
dus pe care-l asiguråm tot pentru un segment mai mic, este carto-

Info

Cu aproape douå decenii
de experien¡å în domeniul
ambalajelor, Tiger Some¿
poate spune cå este 
cel mai mare producåtor
de hârtie înnobilatå cu
polietilenå din ¡arå. Pe
acest segment, compania
înregistreazå vânzåri de
circa 8 milioane euro/an, 
dintr-un total de17 mil.
euro cifrå de afaceri
(2011).

nul cu polietilenå pentru producåtorii de înghe¡atå ¿i încercåm så
scoatem un carton cu polietilenå pentru paharele de carton, dar
acest proiect este încå în lucru pentru a optimiza produsul finit.

� Cât la sutå din cereri sunt pe premium 
¿i cât sunt pe mediu sau economic? 

70% din cererile clien¡ilor no¿tri sunt pe Tiger Super, iar restul pe
economic – mediu. Marea majoritate råmân pe varianta Super.
Venim în întâmpinarea clien¡ilor cu produsele pe care ¿i le
doresc. Încercåm så avem varianta optimå pentru produsul pe
care-l ambaleazå ¿i acest lucru ne oferå un avantaj.  Identificåm
nevoile fiecårui client în parte ¿i realizåm oferta personalizatå în
func¡ie de tipul de produs, gradul de personalizare ¿i consumul
lunar de ambalaj. Indiferent dacå avem comanda pentru un pro-
dus ieftin, mediu sau premium, clientul nostru ¿tie cå-i oferim
singuran¡a alimentarå conform tuturor certificårilor necesare unui
business sånåtos în industria alimentarå. 

� Pe ce pie¡e externe 
vå propune¡i så intra¡i anul acesta? 

Pe lângå pia¡a deja formatå în Italia ¿i Fran¡a, suntem interesa¡i
så accesåm ¡årile apropiate nouå, iar în aceastå direc¡ie Ungaria
ar fi o op¡iune, de¿i este o pia¡å foarte dificilå, având deja pro-
ducåtori foarte mul¡i. O altå ¡arå ar fi Bulgaria ¿i chiar Republica
Moldova, cu care am început så colaboråm ¿i unde consideråm
cå existå poten¡ial de dezvoltare. Este o alternativå la pia¡a
Fran¡ei ¿i Italiei care nu oferå siguran¡å, datoritå distan¡ei. Peste

60% din produse se duc pe pia¡a externå, în mare parte Fran¡a,
¡ara cunoscutå pentru produc¡ia ¿i consumul de carne. 

� Care este cifra de afaceri ¿i ce volume 
de produc¡ie a¡i înregistrat în 2013?

În fiecare an ne propunem så cre¿tem, nu må pot pronun¡a exact,
dar în primele ¿ase luni ale anului 2013 am înregistrat o u¿oarå
cre¿tere datoritå produselor noi pe care le-am dezvoltat.
Capacitatea de produc¡ie în acest moment este de aproximativ 600
de tone lunar, în diferite forme, role sau plan. Estimåm o cre¿tere
cu aproximativ 10% fa¡å de anul 2012 ¿i speråm så o ¡inem a¿a
pânå la sfâr¿itul anului. Nu pot spune o cifrå exactå pentru cå nu
sunt toate datele definitivate ¿i nu putem face o analizå trimestri-
alå. În schimb, dacå analizåm consumul de hârtie per fiecare client
în parte, se vede o scådere fa¡å de anul precedent. Se simte cå nu
mai existå putere financiarå ¿i volumele de produc¡ie s-au redus.
Noi încercåm så ne pliem cu oferta pe cerin¡ele fiecårui client ¿i 
så-i asiguråm produsele necesare la un standard cât mai ridicat.

� Ce investi¡ii ave¡i în plan anul acesta? 
Ave¡i vreo strategie în acest sens? 

În func¡ie de tendin¡ele din industria alimentarå, investim în
tehnologie ¿i utilaje care ne permit så ne aliniem la cerin¡ele
pie¡ei. O primå direc¡ie pe care o luåm în calcul este cumpårarea
unor utilaje care pun accentul pe eficientizarea ¿i mårirea capa -
citå¡ii de produc¡ie, investi¡ii pe segmentul ambalårii cu hârtie la
rolå sau pentru produsele por¡ionate, cum ar fi hârtia utilizatå ca
barierå între produs ¿i tåvi¡a de polistiren. ¥n acest sens existå o
legisla¡ie care spune cå produsele nu au voie så intre în contact
cu tåvi¡a de polistiren, ci doar în contact cu hârtia cu polietilenå
sau hârtia specialå avizatå alimentar. Aceste utilaje ne permit så
furnizåm hârtie în diferite formate, adaptate pentru toate utila-
jele existente în industria alimentarå din România.

600
tone

este produc¡ia lunarå
de hârtie, în diferite
forme, role sau plan.


