25 DE ANI DE SCHIMBARE
DE DANIEL MOCANU
Am pornit pe acest drum cu 3 oameni și o idee: aceea de a le oferi românilor experiențe care
atunci, în 1993, nu erau la îndemâna oricui. Conduși de ambiție și dorința de a ne spune cuvântul,
am reușit să îndulcim amintirile a generații întregi prin celebrele dozatoare de sucuri și înghețată
care, în scurt timp, au împânzit retail-ul românesc. Acum, 25 de ani mai târziu, ne uităm cu drag
în urmă și observăm cu mândrie că profesionalismul și calitatea serviciilor DAAS au contribuit la
dezvoltarea pieței din România.
Serviciile de specialitate pe care noi, echipa DAAS, le-am oferit clienților noștri încă de la primele
proiecte au pornit mereu de la același deziderat: excelența. Tocmai de ceea pot spune cu cea mai
mare convingere că DAAS a crescut alături de clienții și colaboratorii din fiecare industrie. Împreună
am reușit să atingem un obiectiv important: să fim cu un pas înaintea tendințelor și să venim cu
soluții complete, iar asta ne-a pus mereu în postura „deschizătorilor de drumuri” în industria în care
activăm.
În acest context, ne dorim să împărtășim cu voi câteva dintre experiențele noastre și ale clienților
noștri. Pentru că în 25 de ani am scris împreună capitole importante din istoria industrilor de retail și
HoReCa din România, am ales acele momente care au reprezentat un adevărat punct de cotitura
pentru acestea. „The Book of Change”, așadar, reprezintă o mărturie a impresionantelor schimbări
care s-au petrecut în România în ultimii 25 de ani. Pe lângă istorie, această carte cuprinde
nemăsurată emoție și nenumărate amintiri.
Un sfert de secol de activitate înseamnă pentru DAAS 25 de ani în care am făcut lucrurile și
proiectele complexe să pară simple, astfel încât atât clienții DAAS, cât și consumatorii finali să se
bucure din plin de rezultatul muncii noastre. Și nu am fi putut să facem toate acestea fără cei care
ne-au fost alături, de la clienții care ne-au onorat cu încrederea lor, la furnizorii care ne-au ajutat
să oferim oamenilor tot ce e mai bun, și până la consumatorii care au știut să primească fiecare
schimbare cu brațele deschise și ne-au încurajat să inovăm constant.
25 de ani înseamnă enorm atât pentru noi cât și pentru piața din România. Vă mulțumim că faceți
parte din schimbare.

DESPRE DANIEL MOCANU
Daniel Mocanu este Directorul General și unul
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POVESTEA DAAS PRIN OCHII
ANALITICI AI LUI ALEXANDRU VOICU
Alexandru Voicu, profesor în cadrul Departamentului de Studii Politice, Economice și Filosofie al
College of Staten Island – SUA, a fost unul dintre membrii fondatori ai DAAS. Alături de Daniel
Mocanu, Alexandru Voicu a pus piatra de temelie a companiei. Astăzi, profesorul universitar
împărtășește în această carte o altă perspectivă asupra începuturilor DAAS, dar și a evoluției
economice a Românie, puternic influențată de statutul geo-politic al acestei țări.

ALEXANDRU VOICU DESPRE ÎNCEPUTURILE DAAS

SCHIMBAREA

Povestea DAAS nu este numai frumoasă și emoționantă, este în același timp informativă. Din ea
pot învăța mult cei care se întreabă cum se construiește o afacere de succes, dar și cei care au,
ca mine, un interes academic în economie. Evoluția firmei este foarte revelatoare pentru modul
în care s-a transformat economia României în acești 25 de ani și pentru cum va arăta în viitor. Eu
consider că DAAS reprezintă un model de organizare capabil să navigheze perioade ca cea prin
care trecem, caracterizate de transformări adânci și volatilitate.

Schimbarea este însă mult mai profundă. Ajunge acum la maturitate o generație pentru care
granițele naționale nu mai reprezintă bariere. Au călătorit sau au studiat, muncit, trăit perioade
semnificative de timp în alte culturi, copiii lor vor fi tri-linguali și vor merge „la țară” la bunici în
câteva țări diferite. Eu, unul, privesc cu multă încredere către viitorul pe care ei îl vor construi.

ȘANSA DAAS
Rațional, șansele ca o companie să supraviețuiască 25 ani sunt foarte mici, chiar și într-o economie
stabilă. Oricine ar încerca să prezică ce companie dintre 100 (să zicem) de companii noi vor
supraviețui 25 de ani, ar avea șanse foarte, foarte mari să greșească. Statisticile sunt atât de
nefavorabile, fondăm companii fie pentru că nu le știm, fie pentru că avem o încredere deplasată
(overconfidence bias) în propriile forțe. Pe înțelesul tuturor, succesul DAAS a depășit cu mult până
și visurile noastre cele mai frumoase.

ECONOMIA ROMÂNEASCĂ ȘI EFECTELE SALE
România s-a schimbat enorm, în bine, în acești ani, schimbare rapidă, continuă, vizibilă de la
an la an. Vorbind strict despre economie, termenul care descrie cel mai bine evoluția României
este distrugerea creativă Schumpeteriană. O întreagă economie a fost demantelată cu o viteză
uluitoare, iar pe locul ei se construiește încet, organic, o nouă economie. A avut loc o reorientare
masivă și absolut necesară către sectoare legate direct de nivelul de trai – comerț, servicii,
construcții civile, bunuri de consum, comunicații, etc. Schimbarea este însă mult mai profundă.
Am învățat cu toții mult, ni s-au schimbat perspectiva și așteptările, modul în care ne vedem pe noi
înșine și ne raportăm la lume. România este o țară profund diferită astăzi.

La nivel global, schimbarea economică cu cel mai semnificativ impact pe termen lung este
accelerarea progresului tehnologic: schimbarea completă a sistemelor de comunicație,
generalizarea accesului la internet, îmbunătățirea capacității de colectare, stocare și analiza a
datelor, progresul în domeniul inteligenței artificiale.
Pentru România, schimbarea cea mai semnificativă este intrarea în Uniunea Europeană, care a
reprezentat în esență o conectare la economia mondială, acces la tehnologii, know-how, piețe.
Putem vorbi despre viitor folosind categoriile făcute faimoase de un fost ministru al apărării
american: necunoscute cunoscute și necunoscute necunoscute. Necunoscuta cunoscută cea mai
semnificativă este accelerarea progresului tehnologic de care vorbeam mai sus. Va avea un impact
major asupra tuturor sectoarelor economiei. Pentru DAAS, ca pentru orice altă firmă, această
schimbare va reprezenta simultan o mare provocare dar și o mare oportunitate. Cred cu tărie în
domeniile în care firmele sunt cu atât mai productive cu cât sunt mai mari, în care nu poți exista
decât dacă ești competitiv pe piața globală. Peste 5-10 ani nu vom mai vedea decât firmele care
funcționează la frontiera noilor tehnologii.
În categoria necunoscutelor necunoscute sunt șocuri de genul ieșirii Marii Britanii din Uniunea
Europeană, a Cataloniei din Spania, re-orientări ideologice precum cele din Ungaria, Polonia,
Turcia, schimbări în arhitectura de securitate relevantă pentru România – lebede negre, cum le
numește Nassim Taleb. Sunt determinante, dar nu pot fi prevăzute, poate fi prevăzut numai că
se vor întâmpla - rar, dar se vor întâmpla. Acestora le vor supraviețui firmele ale căror strategii
sunt „antifragile”, cum tot Taleb le numește, strategii care le ajută să supraviețuiască și chiar să
beneficieze din haos, incertitudine, volatilitate.
Vă doresc din toată inima să continuați să cultivați această atmosferă. Este ceea ce dă reziliență
și adaptabilitate unei firme, ceea ce vă dă posibilitatea să întâmpinați cu optimism provocările
inerente și sa le transformați în oportunități. Succes!
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HoReCa a fost anul trecut în topul celor mai oportune investiții,
conform unui analize realizată de KeysFin privind perspectivele
mediului de afaceri românesc din 2017.

Printre cei care au privit cu încredere spre viitor și au profitat de
prezentul de atunci au fost și câțiva tineri care au pus bazele
companiei DAAS: Daniel Mocanu, Alexandru Voicu și Virgil
Panduru. Au văzut potențialul pieței, au știut să facă un pas
înainte, să riște pentru a contribui la dezvoltarea industriei.

Cu toate acestea, povestea industriei HoReCa în România
post decembristă poartă cu sine câteva momente cheie din
începuturile sale care ne-au arătat un singur lucru: primii pași nu
sunt niciodată ușor de făcut, dar felul în care îi depășim este cel
mai important pentru evoluția de după. Speranțele au fost mari,
însă piedicile nu au întârziat să apară: ele au fost strâns legate de
începuturile democrației într-o țară în care până la începutul anilor
’90 se stătea la coadă pentru lapte și alte alimente de bază.
Cu toate acestea, pașii timizi de la început s-au transformat
într-un „mers” al lucrurilor cu un strop în plus de încredere. În
primii ani democratici au ieșit în față cei curajoși, care au știut să
vadă oportunitatea și și-au asumat rolul de a pune temelia unui
domeniu care nu exista până în acel moment în România: pionierii
uneia dintre cele mai importante industrii din acest moment.
Cei care cu pasiune și o doză inspirată de optimism au văzut
momentul oportun au pus bazele primelor afaceri private
din România, rămase și azi într-un colț al gândurilor noastre:
chioșchiurile cu băuturi răcoritoare unde abia așteptai să îți lași
banii în zilele de vară, mașinile stradale de înghețată pe care nu
aveai cum să le ratezi sau gogoșeriile și tarabele unde se vindeau
sandvișuri.
Pentru că s-a deschis un nou drum în această industrie, au
apărut, cu inspirație și planuri mari pentru viitor, cei care au știut
că pot să ajute pentru ca lucurile să urce la nivelul următor:
afacerile precum Fresco, Magic sau Tec, care au știut că
momentul lor era atunci - în anii ’92 – ’93, când era nevoie de
import de echipamente pentru noile afaceri care apăreau în
România. Privind în urmă, cei din industrie știu foarte bine ce au
reprezentant aceste companii pentru evoluția incredibilă a poveștii
HoReCa în România: au fost acolo în momentul de început și în
toate cele care au contribuit la ceea ce știm că există astăzi în
domeniu.
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Trei studenți la Universitatea Politehnica au avut curaj să
pornească o afacere care a ajuns curând dealer-ul unora dintre
jucătorii cheie de pe piața de atunci. Cu pași repezi lucrurile au
mers mai departe: în anul 1993 s-a deschis primul sediu DAAS la
Ploiești, care a început să vândă mașini de înghețată și dozatoare
de suc, emblematice pentru România până în ziua de azi. Ele
erau livrate la început în județe precum Prahova, Iași, Buzău sau
Hunedoara, însă extinderea nu a întârziat să apară.

UNDE AM AJUNS
Vorbim despre două momente importante pentru România de
astăzi: startul industriei HoReCa și începuturile DAAS, care a avut
o contribuție cheie în evoluția domeniului. Două începuturi care
s-au completat în 25 de ani, timp în care DAAS s-a dezvoltat
împreună cu piața. Cu toate acestea, a creat, cu inspirație
și dorință de mai bine, trenduri importante pe care astăzi le
considerăm normale, dar care și-ar face simțită lipsa încă din
primele momente în care nu ar mai exista.
Din momentul decisiv al începutului și în toți cei 25 de ani care
i-au urmat, DAAS a scris povești de succes și a jucat un rol
decisiv în industria HoReCa. Schimbarea și evoluția timpurilor nu
au fost piedici, ci mai degrabă combustibil pentru planuri duse la
capăt cu succes – totul pentru ca românii să aibă o viață din ce în
ce mai bună în fiecare zi.
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PRIMELE PROIECTE
MARI DIN INDUSTRIE
POTENȚIAL FRUCTIFICAT

MOMENTUL DAAS

În România schimbările începuseră să fie văzute cu alți ochi
și de investitori din afară, mai ales datorită lucrurilor care se
întâmplau la nivel socio-economic. Eram pe drumul cel bun al
dezvoltării și aveam planuri mari, astfel că semnele bune nu au
întârziat să apară. An după an, mai multe companii cu renume
internațional au știut că există potențial pentru afaceri și dorință
de mai bine, așa că lucrurile au început să se pună în mișcare: au
apărut primele sucursale ale unor firme din afara țării, gata să ne
însoțească pe drumul spre schimbare.

Hotărârea era luată, iar pașii următori așteptau să fie puși în
practică: era nevoie de echipamente de anvergură, materiale de
calitate și un design potrivit pentru o companie internațională.
DAAS primea una dintre primele provocări, din partea Daewoo
România. Oportunitatea a adus cu sine o schimbare esențială
în industria nou creată: vânzarea de echipamente a evoluat de
la cea de tip spot la cea cu dotări complexe, care să includă
toate componentele necesare pentru un flux mare de angajați
(echipament complet și complex, design eficient, materiale de
calitate etc.)

Un exemplu este compania coreeană Daewoo, care semna
contractul de asociere cu statul român pe 10 octombrie 1994. Se
făcea un pas extrem de important în industria automobilelor de la
noi: se lansa Daewoo Automobile România. Planurile erau mari:
se dorea producerea, asamblarea și vânzarea de autovehicule,
de părți și componente pentru mașinile Daewoo. Rezultatele au
fost pe măsura așteptărilor: în anii ’90 au început să se producă la
Craiova mașini precum Tico, Cielo, Espero, Matiz și Nubira.
Afacerea mergea din ce în ce mai bine și tocmai de aceea
compania și-a întors privirea asupra angajaților: dorea să le ofere
toate condițiile de care aveau nevoie pentru a face performanță.
Astfel s-a luat decizia ca sutele de angajați să aibă parte de o
cantină potrivită și complet echipată.

Ca atare, în 1995 DAAS a fost compania care a contribuit la
retehnologizarea cantinei Daewoo și a oferit soluțiile potrivite
contextului companiei și nevoilor angajaților. Mai mult decât atât,
tot DAAS a echipat și bucătăria din sediul dedicat personalului
coreean – totul depășind așteptările clientului. Astfel, ne-am
propus încă de atunci ca excelența serviciilor livrate să fie drumul
pe care îl alegem.
Colaborarea cu Daewoo a fost primul pas făcut de DAAS în
ceea ce avea să devină tipul de „concept-provocare” cerut de
clienții care activau în noua industrie. Dovada a fost faptul că în
următorii ani deja se discuta în direcția unei dezvoltări pe repedeînainte: proiectare și dimensionare, plasare în fluxuri tehnologice
ale echipamentelor oferite de DAAS, transpuse apoi în servicii
adăugate în procesul de vânzare pe care compania le oferea.

UNDE AM AJUNS
Alături de Daewoo România, DAAS a fost compania care a pus
bazele schimbării în ceea ce privește modul în care erau abordate
vânzările de echipament HoReCa, către dotări complexe. A fost
un moment hotărâtor atât pentru DAAS, cât și pentru domeniul
în care activa, pentru că noua posibilitate poziționa industria
din România ca una capabilă să facă față provocărilor. În acel
moment, DAAS își contura două dintre valorile care astăzi
ghidează întreaga activitate: inovația și dezvoltarea.
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BUCĂTĂRIILE
CENTRALIZATE
PENTRU PLATFORMELE
INDUSTRIALE
PROIECTE CARE AU DAT STARTUL

MOMENTUL DAAS

Lansarea proiectului DAEWOO a fost un test pentru România din
multe puncte de vedere. În ceea ce privește industria HoReCa,
momentul zero a fost realizarea primei cantine centralizate, care
să facă față miilor de angajați și care să îndeplinească rigorile
internaționale.

În perioada în care aceste proiecte au luat amploare, DAAS
a susținut și a livrat echipamente complexe pentru platforme
industriale din București, Cluj și Sibiu. Au fost echipate cu succes
bucătării profesionale pentru platforme industriale și pentru
companii ca Petrom City, platforma Star Transmision Sibiu,
Continental Sibiu, JTI Băneasa sau Philip Morris București.

Acest proiect a fost doar primul pas, iar în anii următori marile
platforme industriale din România și-au concentrat din ce în ce
mai mult atenția spre acest element important pentru angajați.
Astfel a apărut conceptul de gătit pentru producție, complet diferit
față de cel folosit în restaurantele românești tradiționale sau în
cantinele de până în ’89.
Companiile mari precum Renault, Nokia sau Petrom au decis
să realizeze bucătării profesionale și complexe pentru a putea
face față unui flux mare de angajați. Acest nou tip de serviciu
a influențat piața în perioada 1996 – 2005 prin atragerea unor
proiecte majore, cu valori mari și cu o implicare foarte mare din
partea firmelor precum DAAS.
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UNDE AM AJUNS
DAAS a fost un partener important pentru companiile mari care
au investit major în bucătăriile pentru angajații din producție, unde
vorbim de minimum 1000 de angajați. Astfel, susținerea oferită
a fost nu doar de dezvoltare a business-ului acestora, ci și de a
pune un alt punct pe lista celor care au influențat major industria
HoReCa în acești 25 de ani.
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ÎNCEPUTUL
RETAIL-ULUI MODERN
UN MEGA-ÎNCEPUT

MOMENTUL DAAS

Putem spune că retailul modern împlinește anul acesta 23 de
ani de evoluție. 1995 a fost un adevărat punct de cotitură pentru
comerțul din România, care a cunoscut poate cea mai importantă
schimbare odată cu lansarea Mega Image Lizeanu. Acest prim
magazin a ceea ce avea să devină una dintre cele mai mari rețele
de magazine ale industriei alimentare românești a schimbat
complet percepția românilor despre cumpărături și obiceiurile de
cumpărare ale acestora.

DAAS a fost alături de Mega Image în fiecare moment istoric
al brandului. Încă de la deschiderea primului magazin, DAAS
a fost și rămâne un partener de încredere a cărui implicare în
dezvoltarea rețelei a crescut exponențial cu cerințele pieței și
performanțele înregistrate de brand. Astfel, DAAS a fost de
la început principalul furnizor de echipamente frigorifice, iar
în prezent este acel partener care se implică în dezvoltarea
magazinelor Mega Image încă din primele faze ale construcției.

Mega Image Lizeanu a fost primul magazin care aducea în
România conceptul de autoservire și le oferea clienților posibilitatea
de a analiza produsele de pe rafturi înainte de a le cumpăra.
Astăzi, acest mod de a face cumpărături poate părea banal, însă
în 1995 Mega Image a reușit să scrie istorie prin acest concept.
Bucureștenii au fost extrem de receptivi la ideea de supermarket
propusă de Mega Image, astfel că lanțul s-a extins, la început
cu câte două unități deschise pe an, toate în București. Ulterior,
în 2003, Mega Image deschide primele două magazine în afara
Capitalei, în Ploiești și în Constanța.

În plus, de-a lungul timpului DAAS a adăugat în portofoliul său și
alte proiecte de mari dimensiuni, dezvoltate alături de parteneri
internaționali care au investit în România. Printre aceștia se
numără Billa, Cora, Auchan, Carrefour și Real.

2010 a reprezentat pentru Mega Image anul în care a lansat pe
piață un nou tip de magazine, sub conceptul Shop & Go, un tip
de supermaket-uri la scară mai mică. Brandul a vrut să le ofere
clienților magazine de proximitate, prin care să le pună la dispoziție
aceeași posibilitate de autoservire. Practic, Mega Image a relansat
conceptul de „magazin de cartier” într-o formulă modernă.
Un alt pas important făcut de brandul care deja domina piața din
București și nu numai a reprezentat lansarea primului Concept
Store, în 2013, în zona Piața Gemeni din Capitală. Această nouă
generație de magazine avea obiectivul de a oferi consumatorilor
un grad crescut de confort la cumpărături, diferențiindu-se prin
diversitatea și calitatea produselor selectate pentru clienții săi.
Astfel, o gamă variată de fructe exotice, dar și produse românești
de înaltă calitate au fost puse la dispoziția consumatorilor într-un
magazin de mari dimensiuni (1600 mp), cu un design deosebit.

UNDE AM AJUNS
DAAS a înțeles importanța acestui tip de comerț încă de la
început și s-a implicat puternic în programul de dezvoltare al
acestuia. Interex, deschis la Ploiești în 2002, a oferit companiei
DAAS ocazia de a dezvolta prima lucrare de amploare care
necesita o instalație frigorifică cu centrală externă.
În prezent, Mega Image este cel mai mare lanț de supermarket-uri
din România și a deschis, cu sprijinul continuu oferit de echipa de
specialiști DAAS, peste 500 de unități în orașe precum București,
Constanța, Timișoara, Brașov, Cluj, Ploiești, Pitești și Târgoviște.
Dintre acestea, 5 sunt de tip Concept Store iar peste 250 sunt de
tip Shop & Go. În plus, tot cu sprijinul DAAS, brandul a lansat în
2017 un nou serviciu: Mega Apetit. Acest concept oferă clienților
opțiunea de take away food, punându-le la dispoziție preparate
culinare proaspăt gătite.

Mega Image și-a asigurat un loc important în istoria retail-ului din
România prin stabilirea de noi trenduri în acest domeniu. În ziua
de astăzi, marile orașe găzduiesc rețelele de supermarketuri și
magazine de proximitate cu sistem de autoservire, inspirate din
mișcările strategice implementate de acest brand.
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INDUSTRIA FAST-FOOD
ÎN ROMÂNIA
ÎNCEPUTURI ÎN VITEZĂ

MOMENTUL DAAS

În anii ’90, globalizarea intensă a atins și așteptările românilor în
ceea ce privește evoluțiile din societate. Influențați de schimbările
din afara țării, ei așteptau cu nerăbdare deschiderea unui lanț
internațional de fast-food, care era văzut ca un prim pas în
adoptarea unui stil de viață occidental.

Avantajul marilor lanțuri de fast-food a fost de la început ocuparea
unei piețe libere în România. Pe lângă servirea rapidă și meniurile
diversificate la prețuri mici, aspecte apreciate de clienți, noutatea
a fost un element-cheie în momentul lansării. Adulții aveau la
dispoziție un nou tip de recompensă pentru copii, iar cei mici erau
entuziasmați și impresionați de noua experiența a consumului.

Spring Time a fost primul lanț de restaurante de tip fast-food
deschis în România, care și-a început povestea în anul 1992. Doi
frați de origine libaneză au profitat de oportunitățile industriei și au
deschis în primii 10 ani peste 10 restaurante Spring Time în toată
țara.
Un alt moment cheie a fost venirea marilor companii internaționale
de fast-food în România. Deși interesul lor pentru această piață
era activ încă de la începutul anilor ’90, lucrurile s-au concretizat
când România a devenit stabilă din punct de vedere social,
economic și politic. Astfel, în 1995 se deschidea primul restaurant
McDonald’s în București, în piața Unirii. Entuziasmul românilor
s-a văzut încă din prima zi, când 16.000 de clienți curioși abia
așteptau să guste produsele fast-food. Big Mac-ul a rămas încă
de la început cel mai apreciat produs, iar România a devenit
curând un „money maker” pentru colosul american.
Povestea era abia la început. La doi ani de la deschiderea primului
McDonald’s în România a venit rândul colosului KFC să deschidă
primul restaurant. Cel mai popular lanț de restaurante din lume
specializat în produse din carne de pui s-a extins rapid în cele mai
importante orașe din țară.
Interesul, entuziasmul și curiozitatea românilor pentru produsele
de tip fast-food au asigurat creșterea continuă a pieței. Aceasta a
ajuns în 2017 la aproximativ 2 miliarde de lei, conform unei analize
ZF realizate pe baza datelor Euromonitor. Succesul răsunător
al restaurantelor McDonald’s şi KFC a urcat cei doi jucători
internaționali în topul alegerilor românilor. Deși au investit bugete
importante în afacerile din România, aceștia se luptă în continuare
cu alte lanțuri străine, dar și cu diferite afaceri locale.
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Provocarea naturală care a urmat a fost găsirea de soluții pentru a
putea face față cererii și a oferi condițiile internaționale pentru care
lanțurile de restaurante fast-food erau apreciate. Cea mai bună
alegere în ceea ce privește partenerul care să facă demersurile
mai ușoare a fost încă o dată DAAS. Din anul 2005 compania
furnizează produsele și tehnologiile necesare pentru marile lanțuri
internaționale lansate în România.
Momentele-cheie pot fi marcate cu ușurință și în acest context:
Hard Rock Cafe propunea un nou sistem de gătit, importat
din Statele Unite și care în anul 2007 nu se găsea pe piața din
România. Astfel, DAAS a găsit soluții pentru aducerea unor
echipamente speciale pentru bucătărie, adaptate cerințelor
clientului. De 13 ani DAAS este și furnizorul restaurantelor KFC,
pentru care importă echipamentele necesare pentru echiparea
bucătăriilor.

UNDE AM AJUNS
DAAS a fost încă de la început partenerul unei industrii care a
acaparat întreaga țară încă de la lansare. A contribuit permanent
la oferirea celor mai bune servicii pentru consumatori prin suportul
și consultanța oferite marilor lanțuri cu care colaborează. Toate
echipamentele importate sunt de calitate superioară tocmai
pentru a asigura vânzarea în siguranță a unor produse în stare
perfectă, care să atragă în continuare consumatorii români.
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APARIȚIA FIRMELOR
DE CATERING
ALEGEREA DIRECȚIEI POTRIVITE

MOMENTUL DAAS

Dacă industria de fast-food a intrat în forță pe piața din România
la mijlocul anilor ’90, apariția firmelor de catering și a companiilor
care se ocupă cu gestionarea profesionistă a cantinelor a avut loc
abia la finalul anilor ’90.

În acest context, firmele de catering au căutat parteneri care
să le ofere exact ceea ce aveau nevoie. Acest tipar de client
achiziționează strict în funcție de necesități și este interesat de
echipamentele cu garanție extinsă, care să ofere calitate pentru o
perioadă lungă de timp.

Catering-ul a început să prindă aripi odată cu apariția tichetelor
de masă, folosite la început în cantinele firmelor mari, unde luau
prânzul sute de angajați. Ulterior, la insistențele sindicatelor,
tichetele au început să fie oferite direct angajaților, iar o mare
parte din firmele de catering au dat faliment.
Acest pas a adus un nou punct de cotitură în industrie: a început
procesul de nișare a industriei de catering, companiile alegânduși direcții clare pe care să funcționeze. De exemplu, din punctul
de vedere al numărului de persoane servite, una dintre nișele
abordate a fost catering-ul industrial. Acesta presupunea livrarea
de produse gastronomice către unități mari cu mii de persoane,
precum spitale, șantiere sau unități militare. Totuși, pentru că
multe firme au preferat să își construiască propriile cantine pe care
să le gestioneze intern, această nișă s-a redus drastic în timp.
Cea mai cunoscută categorie rămâne astăzi cateringul de
eveniment, care a evoluat major în ultimii 15 ani. Recepțiile,
cocktailurile, petrecerile de firmă, lansările de produse,
inaugurările de sedii și sucursale, prezentările de modă devin o
desfășurare impresionantă de forțe pentru aceste companii, care
pun la dispoziție oferte din ce în ce mai atractive.

Pentru că a întrevăzut o oportunitate unică, DAAS le-a devenit
partner de încredere și un consultant care le oferă soluțiile potrivite
în funcție de necesitățile și specificațiile fiecărei situații. Industria
HoReCa a evoluat încă o dată împreună cu DAAS.

UNDE AM AJUNS
Catering-ul a devenit după anii 2000 un element esențial al
industriei, fiind într-o continuă creștere, în special după perioadă
de criză economică. Din noiembrie până în februarie firmele de
catering au venituri de cel puțin 30-35% din veniturile anuale,
ceea ce ajută la identificarea potențialului pieței pentru anul în
curs, dar și pentru echipamentele necesare în care se va investi.

În ceea ce privește eficiența, firmele de catering care au rezistat
pe această piață fragmentată au fost cele care au implementat un
sistem de gestionare potrivit activității lor, dar și atenția la consum
și eficientizarea majoră a produselor gastronomice de bază.
Toate aceste tipologii de catering au avut nevoie și au în
continuare de echipamente performante pentru a oferi calitatea
promisă clienților, iar companiile de catering au avut nevoie de
parteneri relevanți care să ofere produse de calitate internațională,
care să se adapteze pieței din România.
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DESCOPERIREA
COMERȚULUI EN-GROS
& EN-DETAIL
PRIMII PAȘI
După perioada comunistă, românii au trecut într-o perioadă
scurtă printr-o serie de schimbări rapide în tot ceea ce a însemnat
consumul și opțiunile de achiziție a produselor. După 1989 ei au
descoperit ce înseamnă comerțul en-detail și au făcut cunoștință
cu percursoarele centrelor comerciale prin deschiderea Prisma
Corbeanca. Primul centru comercial din România a avut un
succes incredibil în perioada 1996 – 2000, când erau importate
haine și produse din Turcia, Bulgaria și Republica Moldova.
În această perioadă retailerii și dezvoltatorii imobiliari străini erau
în stadiul de testare a pieței, desfășurau analize și așteptau
echilibrarea situației socio-politice a României. În anii în care s-a
bucurat de un succes răsunător, se estimează că Prisma avea
un flux de 15.000 de clienți pe zi în weekend și probabil o medie
de 2.000 de vizitatori în timpul săptămânii. Mulți români din toată
țara veneau să facă propriile cumpărături la Prisma sau chiar să își
aprovizioneze magazinele proprii de cartier.
Pentru prima dată în România, românii aveau la dispoziție o mare
varietate de produse într-un singur loc: alimentare sau nonalimentare, cu o mulțime de opțiuni din care să aleagă. Putem
afirma și că acest tip de business a marcat și începutul distribuției
în România.
După anul 2000, Prisma a început să scadă din punct de vedere
al atractivității din cauza extinderii lanțurilor mari de magazine
și a mall-urilor. Centrul comercial din Corbeanca nu a făcut față
evoluției rapide a pieței și a ofertelor din ce în ce mai personalizate
pentru clienți.

UN CAPITOL ESENȚIAL
Ca partener al industriei de retail, DAAS privește acest capitol
din istoria pieței românești ca pe unul esențial în evoluția pieței. A
fost primul spațiu de cumpărături extins și variat, care a deschis
apetitul românilor pentru ce avea să devină o adevărată cultură a
shopping-ului.
20

21

RENOVAREA
ALIMENTARELOR
ÎN ANII ’90
CUM AU APĂRUT

MOMENTUL DAAS

După 1989 viața românilor a trecut printr-o serie de schimbări
care deși benefice, apăreau cu o viteză care cerea adaptarea
rapidă a jucătorilor din piață. De exemplu, alimentarele din
perioada comunistă au trecut la începutul anilor ’90 printr-o
regândire a spațiului comercial, astfel încât să facă față evoluției
accelerate a pieței.

Cele mai cunoscute firme care se ocupau de comerțul en-detail
în acea perioadă și care dețineau alimentarele erau Practic,
Primcom și Stenion. DAAS a fost partenerul acestora asigurând
echiparea cu noile vitrine frigorifice și consultanța cu privire la
menținerea acestora pe o perioadă cât mai lungă de timp. Deși nu
i-a fost poate acordată o atenție deosebită, momentul a fost unul
important în reorganizarea magazinelor alimentare, fiind punctul
de plecare pentru ceea ce vedem astăzi și ceea ce considerăm
astfel indispensabil pentru asemenea locații.

Astfel, în perioada 1996 – 2000 a avut loc un proces de
remodelare a vitrinelor frigorifice din magazine. Noile vitrine
trebuiau să facă față unei cantități mai mari de produse și să
poată fi setate la diferite temperaturi, potrivite fiecărui produs în
parte. Acesta a fost startul readaptării magazinelor alimentare la
noua piață, „momentul zero” al comerțului modern în România.
Trendul principal al acelei perioade era optarea pentru vitrine
cu design relativ simplu, cu agregat încorporat, dar care să
îndeplinească criterii precum menținerea anumitor temperaturi
și cantitea disponibilă pentru fiecare vitrină. Simplu de folosit și
întreținut, noile echipamente au resetat standardele funcționării
magazinelor în România după Revoluție.
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UNDE AM AJUNS
DAAS a fost compania care a pus la dispoziție primele vitrine
frigorifice și care în cei 25 de ani a ajutat la evoluția pieței prin
asigurarea unor echipamente din ce în ce mai complexe, care
s-au adaptat cerinței fiecărui client.
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APARIȚIA CONCEPTULUI
CASH&CARRY
ÎNCEPUTURILE
Alimentarele post-decembriste au fost primul pas pe care România
l-a făcut către adaptarea la un nou stil de viață și către o industrie
care a avut de la început un mare potențial. Dacă inițial puteam
discuta de alimentarele comuniste regândite de oamenii de afaceri
români, precum și de precursoarele mall-urilor (precum Prisma), un
nou concept apăruse în lumina reflectoarelor, gata să fie preluat și de
către români.
Apariția conceptului Cash&Carry în România a fost un punct
important în evoluția industriei prin deschiderea primului METRO în
toamna anului 1996. Retailer-ul german a lansat acest prim magazin
în Otopeni, care era la acel moment cel mai mare spațiu comercial
din România - se dăduse startul comerțului en-gros în România.
Pentru prima dată românii puteau face cumpărături într-un singur
spațiu comercial, unde aveau acces doar pe bază de legitimație și de
unde puteau achiziționa orice aveau nevoie pentru afacerile lor - totul
cu o factură finală, care cuprindea toate bunurile cumpărate în cadrul
METRO. Succesul METRO pe piață a dus la apariția mai multor
magazine Cash&Carry din partea retailer-ului german, dar și prezența
altor companii internaționale în comerțul en-gros.

MOMENTUL DAAS
Această evoluție mult așteptată de antreprenorii vizionari a fost un
stâlp important în dezvoltarea industriei de retail. DAAS a intuit încă o
dată importanța și potențialul unor astfel de proiecte și, de aceea, nu
a pierdut nici această ocazie prin care să marcheze încă o contribuție
de valoare la construirea industriei așa cum o știm astăzi.

UNDE AM AJUNS
Acest pas a fost primul în realizarea unei pieței de retail relevante
în România. De aici putem discuta de o evoluție rapidă de care au
beneficiat majoritatea jucătorilor din retail și HoReCa.
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CAFENELELE
UPPER CLASS
RELAXARE LA NIVELUL URMĂTOR

MOMENTUL DAAS

După anii 2000, românii au început să își alimenteze din ce în ce
mai mult obiceiurile de a petrece timpul liber în oraș. Motivul?
Zecile de restaurante extrem de apreciate deschise în București,
care ofereau clienților diversitate și personalizarea serviciilor și
produselor.

Pentru DAAS, acest trend a semnificat creșterea portofoliului de
clienți cu branduri internaționale importante, precum Starbucks
sau Gloria Jeans Coffee. Pentru Starbucks, DAAS a oferit
susținere în dotarea primelor locații cu Turbochef, cuptoare
profesionale. De asemenea, specialiștii DAAS au oferit consultanță
și servicii de dotare și utilare a zonei de preparare a produselor
din primele cafenele Gloria Jeans Coffee deschise în România.
Așadar, încă o dată, DAAS a luat parte la scrierea istoriei, prin
implicarea în lansarea acestui nou trend pe piața din România.

În timp, opțiunile de locații unde puteau bea o cafea sau lua
masa la prețuri accesibile au devenit nemărginite, iar soluțiile nu
erau neapărat localizate în Centrul Vechi (care în timp a devenit
mai degrabă favoritul turiștilor străini). De-a lungul anilor s-au
lansat numeroase cafenele și restaurante selecte mai ales în zona
Floreasca-Dorobanți sau pe Bulevardul Decebal. Strada Radu
Beller a fost primul pol, care atrăgea atât oamenii de afaceri, în
special dimineața și la prânz, pentru ca după-amiaza și seara
să fie cedat locul în special vedetelor sau altor tipuri de lideri de
opinie.
Istoria acestor cafenele începe în 1997, când s-au deschis
cofetăria Deutschland și restaurantul White Horse. În 2009, la
aproximativ zece ani de la începutul dezvoltării zonei, peste zece
restaurante și cafenele erau aliniate pe o stradă de doar câteva
zeci de metri. Acestea au fost pentru mulți ani o atracție specială
a clienților cu bugete rezonabile, iar locațiile sunt permanent
nevoite să demonstreze adaptarea la dorințele lor prin mesajul
transmis de detalii: calitatea produselor și a echipamentelor,
design, luminile alese, sunet și personal. Ca atare, succesul este
măsurat și în noutatea adusă de fiecare cafenea, restaurant sau
bar de pe aceste străzi deja renumite din București.

UNDE AM AJUNS
Colaborarea cu Starbucks și cafenelele Gloria Jeans a fost doar
începutul unui lung șir de proiecte pe care DAAS avea să le
implementeze în țara noastră. În prezent, portofoliul DAAS include
proiecte cu grad înalt de complexitate, care au reușit să aducă
un nivel ridicat de confort și relaxare pentru zeci de mii de români
care calcă zilnic în cafenelele din România. Un astfel e exemplu
este rețeaua Manufaktura din București, pentru care DAAS și-a
asumat responsabilitatea utilării zonelor de preparare și dotarea
zonelor de show cooking și expunere produse cu echipamente
profesionale.

De-a lungul timpului, mai ales după criza economică, zonele
menționate (Dorobanți – Floreasca, Decebal) au adunat un grad
de interes crescut și se pare că segmenul High Life aduce astăzi
venituri de peste 150 milioane de euro anual.
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EVOLUȚIA
BENZINĂRIILOR
ÎN ROMÂNIA
COMBUSTIBIL PENTRU EVOLUȚIE

MOMENTUL DAAS

Înainte de anul 1989, benzinăriile PECO (Produse Etilate cu Cifră
Octanică) erau singurele opțiuni ale șoferilor din România pentru
alimentarea mașinilor. Brandul românesc a rezistat patru decenii
și s-a ocupat de producerea, ambalarea și distribuirea produselor
petroliere.

DAAS a jucat un rol și în evoluția pieței petroliere prin dezvoltarea
segmentului non-oil. Încă din anul 1999, compania s-a ocupat
de echiparea motelurilor Petrom, primele unități de tip B&B din
România. Până în 2003 DAAS a reușit performanța de a echipa
12 astfel de moteluri cu echipamentele pentru bucătărie, cu
mobilierul pentru camere și holuri, dar și cu elementele pentru
restaurant și accesorii.

După Revoluție brandul a dispărut de pe piață, însă în 1991 s-a
înființat Regia Autonomă a Petrolului PETROM și s-au deschis
noi benzinării. Evoluția s-a concretizat rapid: după doi ani grupul
MOL decide extinderea regională și ia în calcul și România. Astfel,
în 1995 s-a deschis prima benzinărie MOL din țara noastră,
înființându-se compania MOL România.
În anul 1997 Compania Română de Petrol a fost structurată în
mai multe companii, iar dintre acestea, SNP Petrom a preluat
toată rețeaua de distribuție PECO, dar și sistemul de conduce
Petrotrans. A fost momentul începerii unei noi ere, în care stațiile
clasice de alimentare începeau să își schimbe design-ul, serviciile
și modalitatea de abordare a clienților.

UNDE AM AJUNS
DAAS a crescut enorm atât din perspectiva serviciilor, cât și a
abordării pieței odată cu cerințele clienților. În doar șapte ani,
DAAS a evoluat de la o companie proaspăt lansată, la una dintre
cele mai relevante pentru industrie. Toate acestea datorită viziunii
și deschiderii avute în fața trendurilor internaționale și siguranței cu
care s-au implementat pentru prima dată acestea în România.

În plus, observând potențialul economic al României, o parte
din companiile petroliere și-au extins business-urile. În 1999,
Petrom a început să dezvolte un alt segment de business: Bed
& Breakfast - spații plasate strategic, pentru turiștii din toată țara.
Unitățile construite la un nivel înalt de calitate aveau echipamente
importate pentru bucătării, dar și un design conform așteptărilor
publicului.
Piața carburanților a avut o evoluție rapidă, odată cu intrarea pe
piața autohtonă a marilor rețele internaționale, care au adus un
nou model de business. Astfel, benzinăriile au început să ofere
numeroase produse non petroliere și o diversificare a serviciilor.
Segmentul non-oil a început să crească exponențial și să aibă
cote importante din cifra de afaceri a benzinăriilor: de la utilități,
asigurări, flori proaspete și produse alimentare, s-a ajuns la
adevărate restaurante în cadrul benzinărilor, care oferă de multe
ori produse la fel de proaspete ca în hypermarket-uri.
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SCHIMBAREA CULTURII
CUMPĂRĂTURILOR
ÎN ROMÂNIA
MALL-UL, O NOUĂ VIZIUNE

MOMENTUL DAAS

Sfârșitul anilor `90 au reprezentat pentru România un punct
de cotitură pentru ceea ce însemna modul în care oamenii își
făceau cumpărăturile. În anul 1999 s-a inaugurat primul mall
din România, în București, moment în care românii au început
să descopere că își pot petrece timpul liber în numeroase alte
moduri. De atunci, zeci de astfel de centre comerciale au fost
deschise în marile orașe ale țării, iar astăzi ele reușesc să atragă
mii de vizitatori, în fiecare zi.

Odată apărut în România, fenomenul mall-urilor a reprezentat
pentru DAAS o nouă provocare: aceea de a-și extinde portofoliul
de clienți și serviciile oferite, precum și tipul utilajelor puse la
dispoziția clientului pentru amenajarea spațiilor. Astfel, DAAS
a luat parte la amenajarea unora dintre cele mai populare
restaurante din mall-urile bucureștene și nu numai, precum Pizza
Hut, KFC, Marty Restaurants, Spring Time, Sbarro, 3F Genuine
Romanian Cuisine ori Scandia. Pentru acestea DAAS a asigurat
amenajarea și dotarea bucătăriei și a mobilierului de expunere a
produselor.

Pe măsură ce fenomenul a luat amploare, românii s-au familiarizat
nu doar cu ideea de a avea la îndemână o varietate de magazine,
ci și cu un concept care avea să le schimbe total obiceiurile
alimentare: spațiile de tip food court. Ocupate, inițial, de lanțuri
internaționale de restaurante de tip fast-food, aceste zone care se
găseau în fiecare mall au avut un cuvânt important de spus în felul
în care oamenii obișnuiau să ia masa de prânz sau cina.
Pe măsură ce numărul mall-urilor a crescut în România, au apărut
noi tipuri de restaurante în food court-uri. Tot mai multe rețele
locale au început să își deschidă locații în food court-urile din malluri, chiar și cele cu specific românesc.

UNDE AM AJUNS
Astăzi, peste 70% dintre români aleg să frecventeze centrele
comerciale de mari dimensiuni, un procent cu 23% mai mare
decât media europeană. Tocmai de aceea, mall-urile și-au
îndreptat tot mai mult atenția înspre dezvoltarea zonelor de tip
food-court. Potrivit CBRE, în cele mai mari 10 centre comerciale
din România putem găsi peste 250 de unități de tip food &
beverages, iar specialiștii DAAS au luat parte la acest proces prin
dezvoltarea a peste 50 de proiecte în această zonă.
Încă o dată, DAAS a fost acolo când unul dintre cele mai
importante trenduri ale vieții moderne a apărut și a ghidat viața
românilor într-o nouă direcție în ceea ce privește obiceiul de a face
cumpărături.
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MAGAZINELE
DE MOBILIER
ÎNCEPUTURILE CONCEPTULUI

MOMENTUL DAAS

De-a lungul celor 25 de ani, DAAS și-a făcut simțită prezența în
procesul de dezvoltare a mai multor industrii care astăzi reprezintă
afaceri de milioane de dolari. O astfel de industrie este și cea a
comerțului de mobilier, pentru care anul 1999 a reprezentat un punct
de cotitură prin deschiderea primului magazin Mobexpert din România.
Acest brand a adus un nou trend în țara noastră, realizând trecerea de
la vânzarea de mobilier din depozite și magazine mici, la vânzarea din
showroom, specializat pe funcții și zone specifice. În plus, gama de
mobiler a fost completată cu accesorii, astfel că noul concept a fost
îmbrățișat rapid de clienții care se bucurau de posibilitatea de a vedea
și testa mobilierul, aranjat pe categorii: bucătărie, dormitor, cameră
de zi sau chiar de grădină. Astfel, magazinele de mici dimensiuni
din cartierele marilor orașe au fost înlocuite treptat cu showroom-uri
complexe, care aveau puterea de a atrage consumatorul și de a pune
în valoare calitățile produselor expuse.

DAAS a început colaborarea cu Mobexpert în anul 1995 iar de
atunci este unul dintre furnizorii de mobilier pentru compania
românească. Alături de Mobexpert, DAAS are ocazia de a veni
cu idei și concepte noi pentru această industrie, folosindu-se de
creativitatea experților DAAS pentru a crea mobilier și accesorii
care să răspundă exigențelor clienților Mobexpert. Prin includerea
Mobexpert în portofoliul de parteneri ai DAAS, compania a avut
ocazia de a-și face cunoscută expertiza în domeniul mobilei și de
a-și crește, totodată, portofoliul de clienți.

Primul magazin de tip showroom a fost lansat în anul 1999 de
compania Mobexpert care a devenit, între timp, liderul pieței locale
de mobilă. Bazele companiei au fost puse în 1993, iar până în 1996
aceasta a cumpărat mai multe fabrici. În momentele de început,
producătorul s-a axat pe mobilierul dedicat birourilor, fiind o nișă pe
care, la acea vreme, puține companii o abordau. Retailul de mobilă
se concentra, în mare parte, pe segmentul pentru casă, însă după
revoluție, cererea de mobilier de birou ori accesorii moderne pentru
casă și grădină a crescut considerabil, iar brandul românesc a văzut și
exploatat acest trend.
Astfel, în 1993 a fost deschis primul magazin Mobexpert Office,
specializat în distribuția mobilierului de birou. Pentru că feedback-ul
clienților a fost unul extrem de pozitiv, compania a ales să își dezvolte
propria rețea de magazine dedicate mobilierului pentru birou. Pasul
următor a fost, însă, unul care avea să schimbe total industria. 1999
a reprezentat începutul istoric al magazinelor de mobilă și accesorii
în România, pentru că atunci a început construcția primului magazin
Mobexpert cu suprafață de aproximativ 15.000 mp. Trei ani mai târziu,
în 2001, Mobexpert Pipera devenea cel mai mare showroom de
mobilă din România. În 2003, brandul deschide alte două magazine de
mari dimensiuni în București, în zonele Militari și Pantelimon; acestea
au fost urmate de alte zone de mare trafic din Capitală și din țară, care
a permis retailer-ului să le ofere clienților acces la cele mai variate game
de mobilier. Cu alte cuvinte, Mobexpert a deschis noi orizonturi pentru
industria comerțului de mobilier în România.
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UNDE AM AJUNS
În prezent, suprafața totală de expunere a magazinelor Mobexpert
a depășit 110.000 metri pătrați, cuprinși într-o rețea de 13
hipermagazine (patru în București și câte unul în Brașov, Suceava,
Pitești, Sibiu, Iași, Oradea, Timișoara, Constanța și Cluj-Napoca)
și 13 magazine (Bistrița, Dej, Piatra Neamț, Târgu Mureș, Arad,
Alba-Iulia, Focșani, Galați, Brăila, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu,
Craiova și Călărași). De asemenea, compania se află și între
primele 12 întreprinderi europene din industria mobilei.
În acest peisaj de succes, DAAS rămâne în continuare un
partener de încredere al acestui brand românesc care dă tonul în
producția și distribuția de mobilier.
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PRIMUL HOTEL
SUPRANUMIT
„UN ADEVĂRAT ORAȘ”
EVOLUȚIA ÎN SECTORUL HOTELIER

MOMENTUL DAAS

În anii ’90 industria HoReCa pășea timid, dar sigur, către nivelul
următor. Piața trebuia testată, iar investitorii aveau nevoie să
vadă rezultate. După această etapă, dezvoltarea a început să
prindă viteză, iar încrederea în viitor să se contureze în proiecte cu
renume internațional.

Imediat după deschiderea hotelului Marriot în România, DAAS a
devenit unul dintre partenerii de încredere cu care a pornit spre
succes. Compania românească este unul dintre furnizorii care
au contribuit direct la echiparea renumitului restaurant Steak
House (in 2011) din JW Marriot, dar și a bucătăriilor restaurantelor
La Cucina și Champions din cadrul hotelului. Dintre cele șase
restaurante și baruri din hotel, DAAS s-a ocupat cu succes de
echiparea bucătăriilor a trei dintre ele.

Realizările nu au întârziat să apară: Marriot International, gigantul
din domeniul hotelier, a început să investească în România la
finalul anilor ’90. Ca atare, în noiembrie 2000 se deschidea primul
hotel Marriot în România, rebranduit în 2004 sub numele JW
Marriot. Cel mai mare operator hotelier din lume a investit major în
hotelul din București, care se bucura de o poziționare privilegiată,
în imediata apropiere a Palatului Parlamentului.
Eforturile nu au rămas nerăsplătite, pentru că de-a lungul
timpului JW Marriot a câștigat numeroase premii de excelență
internaționale și locale. Se face remarcat atât prin decorul
impresionant, cât și prin plenitudinea serviciilor reunite sub un
singur acoperiș: trei restaurante de lux, un important centru de
conferințe cu dotări tehnice de ultimă oră, o galerie de lux pentru
cumpărături, cazino, spa sau fitness. Fie că optează pentru o
cameră de oaspeți spațioasă sau vin să ia cina sau prânzul,
toți oaspeții sunt răsfățați cu servicii complete, la standarde de
excepție, la orice oră.
Tocmai de aceea, hotelul JW Marriot este recunoscut drept “un
adevărat oraș” în mijlocul capitalei României, datorită complexității
serviciilor pe care le pune la dispoziție oaspeților și clienților săi.

De atunci, DAAS a devenit un partener relevant și pentru alte
hoteluri de 5*, printre care și Radisson Blu, pentru care a echipat
complet cele 10 bucătării. Toate aceste proiecte arată nu doar
experiența companiei, ci și încrederea de care se bucură DAAS
pe piața din România.

UNDE AM AJUNS
DAAS este astăzi unul dintre partenerii de încredere ai industriei
hoteliere din România. Serviciile și consultanța în ceea ce privește
design-ul și echiparea bucătăriilor sunt solicitate de numeroși
jucători din domeniu. Proiectele încheiate cu succes sunt încă o
dovadă a faptului că DAAS are permanent contribuții valoroase în
dezvoltarea unor domenii de bază pentru România.

În această poveste de succes DAAS a fost și este un partener
important, contribuind la calitatea serviciilor oferite și inovând
permanent direcția în care se îndreaptă industria unuia dintre cele
mai mari hoteluri din România.
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PRIMUL HYPERMARKET
DIN ROMÂNIA
MOMENTUL ZERO
Retail-ul modern, care are astăzi un succes răsunător în România, a
făcut primii pași prin deschiderea primelor magazine mari, lanțuri care
ofereau românilor o imagine apropiată a ceea ce însemna trendul
cumpărăturilor în Occident. Un moment de bază în începuturile retailului modern în România a fost cu siguranță deschiderea primului
hypermarket: Carrefour Militari, deschis pe 27 iunie 2001.
Retailer-ul francez a introdus pentru prima dată pe piață noțiunea de
hypermarket, un adevărat succes care a atras trafic de zeci de mii
de oameni în primele zile după lansare. Consumatorii aveau pentru
prima oară experiența cumpărăturilor într-un spațiu de vânzare de
aproximativ 10.000 mp, în care puteau găsi orice aveau nevoie.
La scurt timp după lansarea Carrefour, alți jucători au venit pe piață și
numărul deschiderilor de hypermarket-uri a crescut substanțial, piața
de retail evoluând în câțiva ani la câteva zeci de milioane de euro.

MOMENTUL DAAS
Pentru DAAS primul pas făcut în această arie a industriei a
fost în 2006, odată cu pprimul proiect de anvergură pentru
un hypermarket: centrul comercial Real, deschis la Timișoara
în 2006. La acel moment, Real era divizia de retail a grupului
Metro. După acest prim magazin a urmat un proces susținut de
dezvoltare, cu deschiderea a șase-șapte magazine noi pe an,
pentru care DAAS a oferit sprijin permanent.

UNDE AM AJUNS
Compania DAAS a fost implicată și în acest pas important din
istoria industriei de retail din România, prin susținerea procesului
de dezvoltare a acestui tip de business. Spiritul inovator, dorința
de a urma permanent calea excelenței și dinamismul din interiorul
echipei au transformat DAAS într-un partener de încredere pentru
starturi de succes. La ora actuală, DAAS este lider de piață pe
acest segment.
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DEZVOLTAREA
SERVICIILOR
HYPERMARKETURILOR
UN MOMENT CHEIE
PENTRU OBICEIURILE DE CONSUM
Apariția hypermarketurilor în România a fost un alt moment cheie
pentru industrie, iar segmentul de retail a crescut intens începând
cu acest punct. Românii și-au intensificat obiceiurile de consum,
trend care se dezvoltă încă în permanență. Astfel, segmentul de
hypermarket & supermarket a avut un impact major în ceea ce
privește modul în care românii fac cumpărături pentru viața de zi
cu zi.
Consumul de bunuri de larg consum a crescut constant după
’89, iar hypermarketurile și supermarketurile au beneficiat din plin
de această evoluție. Pentru multe dintre companiile multinaționale
prezente pe piața locală, România este una dintre cele mai
importante piețe la nivel regional.
În 2015, retailerul care deținea cea mai mare cotă din totalul
comerțului alimentar din România, de 13%, conform unei
cercetări de piață Economica.net realizată de PMR Consulting
și-a propus o dezvoltare rapidă a serviciilor alimentare pe care
să o ofere clienților săi. Astfel, a apărut primul Imbiss al unui
mare retailer, care la deschidere a fost considerat un nou tipar
de consum pentru ceea ce reprezintă segmentul de „food
take away”. Renumitul retailer a adus în premieră în România
conceptul de Imbiss, ce presupune vânzarea rapidă de meniuri
basic, la prețuri mici și în volume mari, concept care a avut un
succes remarcabil în rândul românilor.
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MOMENTUL DAAS
Pentru DAAS acest nou concept a însemnat o nouă provocare în
anul 2013 deoarece proiectul presupunea gestionarea unui număr
mare de echipamente la un nivel înalt de productivitate într-un
spațiu limitat. De aceea, echipa a trebuit să gândească în detaliu
conceptul și implementarea sa, astfel încât acei puțini metri pătrați
să fie explorați la maximum. Primul centru comercial de acest gen
a fost livrat și instalat de DAAS în București, compania marcând
încă o reușită importantă pe piața de retail.

UNDE AM AJUNS
Din momentul primei contribuții la dezvoltarea hypermarketurilor
în România, DAAS a susținut în permanență evoluția industriei
prin adaptarea și oferirea de soluții inovatoare pentru clienții săi.
Compania a crescut odată cu obiceiurile de consum ale românilor,
încercând întotdeauna să se adapteze schimbărilor, iar uneori să
fie chiar cu un pas înaintea lor.
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INDUSTRIA
HOTELIERĂ
PIONIERII INDUSTRIEI

MOMENTUL DAAS

Hotelurile din România, în special cele de pe litoral, erau renumite
la nivel internațional încă din perioada comunistă. Mulți străini
din blocul comunist își petreceau verile pe litoralul românesc, iar
hotelurile încercau să îi întâmpine mereu cu servicii de calitate.
Hotelul InterContinental, primul hotel de 5 stele deschis în
România încă de la începutul anilor ’70, a fost considerat o
capodoperă realizată în perioada comunistă de Gheorghe Leonte
și alți arhitecți români renumiți.

Standardele pentru aceste proiecte au fost ridicate încă de la
început. Pentru aceste hoteluri, atenția la detalii a reprezentat
un element esențial în alegerea partenerilor. Datorită valorilor
promovate, proiectelor de succes și reputației construite, DAAS
a fost o alegere naturală. De-a lungul timpului, compania a
contribuit la echiparea majorității proiectelor de acest tip, precum
hotelurile Radisson, Marriott, Epoque, Grand Continental sau
Novotel.

După ’89 ele au fost pentru o perioadă singurele care au fost
dezvoltate și au continuat să aducă profit. Totuși, investitorii
internaționali și noii antreprenori români au văzut curând
potențialul și au dorit să aducă o schimbare în segmentul hotelier
din România. Industria trebuia să evolueze, astfel că primul hotel
de 5* deschis în anii ’90 a fost Marriot, un exemplu definitoriu în
categoria proiectelor de succes ale industriei.
Hotelurile de 4* și 5* au adus investiții majore în segmentul
hotelier, contribuind cu proiecte mari, în special la nivel tehnologic.
În ceea ce privește categoria restaurantelor, cele din noile
hotelurile au fost de la început adaptate la normele europene
de Food & Beverage, ceea ce a reprezentat o evoluție majoră în
echipamentele necesare.
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UNDE AM AJUNS
DAAS a fost de la început un partener important al segmentului
hotelier premium. Soluțiile în ceea ce privește echipamentele și
modalitățile de instalare au fost apreciate atât de clienții DAAS,
cât și de clienții finali, care s-au bucurat de o experiență premium.
Schimbările la care a contribuit în domeniul hotelier au făcut
din DAAS unul dintre personajele-cheie ale acestei povești în
România, scriind în continuare, cu fiecare proiect, noi capitole de
succes.
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PRIMELE REȚELE
DE HOTELURI ECONOMY
CUM AU APĂRUT

MOMENTUL DAAS

Dacă până acum am vorbit de evoluția segmentului de hoteluri,
de primele rețele de moteluri și de hotelurile de 4* și 5*, un alt
punct important al industriei este deschiderea primelor rețele de
hoteluri internaționale în România.

În 2005, DAAS a făcut pasul următor în implicarea sa în
industria hotelieră, câștigând licitația pentru două hoteluri Ibis
(cel din apropierea Palatului Parlamentului și cel din Constanța).
DAAS avea oportunitatea de a-și dovedi spiritul inovator și
profesionalismul pentru echiparea primelor hoteluri de nivel middle
scale deschise în România de un operator internațional precum
Accor. După acest pas, încrederea clienților a oferit companiei
DAAS oportunitatea de a livra echipamente în toată rețeaua
Continental Hotels.

AccorHotels, unul dintre cele mai cunoscute grupuri de hoteluri
din Europa, a analizat potențialul pieței din România și a decis
să deschidă și în țara noastră lanțul de hoteluri Ibis. Vorbim
despre principalul brand de hoteluri economy din grupul Accor,
ce operează mai multe hoteluri de trei stele în România - două în
Bucureşti şi câte unul în Constanţa şi Sibiu.
Primul hotel deschis de rețea în România în 2004 este Ibis
București, în zona Gara de Nord. Hotelul aduce clienților săi
toate beneficiile de care au nevoie: 250 de camere, opt săli de
conferinţe cu capacitate între 20 şi 150 de locuri, un restaurant
cu specific de bistro franţuzesc, un bar deschis non-stop şi o
parcare cu 80 locuri.
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UNDE AM AJUNS
Prin implicarea DAAS și în acest segment al industriei HoReCa
cu suport și proiecte de calitate, clienții și consumatorii au
descoperit ce înseamnă serviciile de top oferite de o companie
românească. Contribuind la seria schimbărilor care au transformat
regimul hotelier în ceea ce astăzi este considerat „normal” pentru
perioada în care trăim, DAAS a dovedit încă o dată că este un
partener de încredere în proiectele îndrăznețe de pionierat.
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EVOLUȚIA
RESTAURANTELOR
AFACERI CU GUST

MOMENTUL DAAS

Obișnuiți să meargă la restaurant doar cu ocazia evenimentelor
speciale, precum petrecerile de nunți sau botezuri, românii s-au
obișnuit mai greu cu acest trend al HoReCa. Așadar, la începutul
anilor ’90, această piață era aproape inexistentă. Serviciile
solicitate erau în general evenimentele ocazionale, de regulă cele
care marcau un eveniment important din viața oamenilor.

DAAS a fost unul dintre partenerii unor restaurante importante
din România, oferind echipamentele necesare pentru o
calitate exemplară a produselor și serviciilor oferite. Compania
românească a contribuit la acest fenomen prin livrarea și
instalarea de echipamente esențiale, mai ales în restaurante de 4
sau 5* din toată țara.

Segmentul de restaurante s-a dezvoltat inițial pe acea latură
care exista deja din perioada comunistă: cantine transformate
în spații speciale de evenimente sau restaurantele hotelurilor.
Toate acestea au fost renovate în scurt timp și preluate apoi
de noii antreprenori până la apariția jucătorilor din HoReCa, ce
sunt în continuare prezenți în piață. Totuși, vorbim despre un
segment de piață cu numeroase dificultăți, care a evoluat datorită
antreprenorilor cu viziune, care au făcut față problemelor apărute.
Cu toate acestea, restaurantele au evoluat în ritm alert,
adresându-se unor publicuri tot mai diferite și adaptându-se
solicitărilor clienților: de la restaurante de cartier, la cele cu specific
sau pur tradiționale, „ca la mama acasă”, la cele exclusiviste. Mai
mult, o etapă importantă a fost reprezentată de apariția francizelor
și a afacerilor românești de succes, care dețin acum un număr
mare de restaurante peste tot în țară.

UNDE AM AJUNS
Dezvoltarea segmentului de restaurante în România a fost una
atipică, dar a adus în ultimii 10 ani cifre de afaceri de milioane de
euro. Toate acestea pentru restaurantele care au găsit cele mai
bune soluții pentru poziționarea pe piață și oferirea unor produse
de calitate. Având încă o dată un rol principal într-o nouă poveste
de succes în România, DAAS și-a setat obiective ambițioase de
la început. Astăzi, a ajuns să fie partenerul unora dintre cele mai
frecventate restaurante din România.

Antreprenorii din HoReCa trebuie să facă permanent față unor
provocări importante: să se adapteze continuu la schimbările
pieței, la solicitările publicului și la trendurile importante. Conform
datelor furnizate de Organizația Patronală a Hotelurilor și
Restaurantelor din România (HORA) în septembrie 2017, 60%
dintre unităţi intrau în faliment la 9 luni de la deschidere şi 80%
în primii cinci ani de funcţionare. Ca atare, calitatea serviciilor
și diferențierea pe piață sunt esențiale în câștigarea notorietății
care asigură nu doar supraviețuirea, ci și plasarea printre primele
alegeri ale publicului.
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CENTRUL VECHI:
REDESCHIDEREA ȘI
ATRAGEREA TURIȘTILOR
RELANSARE CU SUCCES
Industria HoReCa în România a avut un efect puternic asupra a
numeroase zone-cheie pentru turismul românesc. Un exemplu
relevant este Centrul Vechi din București, care a rămas până
astăzi una dintre atracțiile Capitalei – atât pentru turiști, cât și
pentru localnici.
Un spațiu de aproximativ 500 metri pătrați in centrul Bucureștiului
aduce un mic decor de epocă, cu o istorie mai mult ascunsă
a Capitalei, dar care în ultimii 10 ani a devenit punctul zero al
distracției din București. Cu peste 100 de localuri, acest spațiu
își așteaptă zilnic clienții, români sau străini, de orice vârstă, care
pot descoperi o parte din ceea ce reprezintă Bucureștiul astăzi:
centrul distracției și vieții de noapte pentru tineret, dar și un
spațiu cultural creativ. Teatrele, cafenelele cu aer nostalgic atrag
numeroși clienți care își doresc să ia pulsul orașului.
După mulți ani în care s-a aflat în proces de renovare,
redeschiderea Centrului Vechi a fost un moment de cotitură: mai
ales pentru industria HoReCa, dar și o reactivare a interesului
turistic pentru un oraș adesea evitat de turiștii străini. Condițiile,
mâncarea și oportunitățile de divertisment din cele peste 100 de
restaurante și cluburi au atras atenția și în afara țării. Rezultatele
au fost, astfel, pe măsura așteptărilor: în 2013 veniturile HoReCa
pentru locațiile din Centrul Vechi erau aproximate la peste 200 de
milioane de euro.

UN CAPITOL ESENȚIAL
Reinventarea Centrului Vechi a avut un impact major asupra
culturii de “going out” de la noi: a fost primul spațiu care a adus
împreună oameni din întregul oraș, seară de seară și weekend
după weekend. Atmosfera de spațiu viu și vibrant a stimulat
apetitul bucureștenilor pentru a ieși mai des și a contribuit la
deschiderea unor noi oportunități pentru jucătorii din HoReCa,
pentru care DAAS a rămas un partener de încredere.
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EFECTUL CENTRELOR
DE BUSINESS DIN
ROMÂNIA ASUPRA
HORECA
Anii 2000 au adus în România interesul companiilor de servicii din
afara țării, devenind destinația de investiții preferată a companiilor
care relocau centrele de servicii din statele din vestul Europei.
Motivația lor avea la bază salariile angajaților români, care erau,
în medie, de cinci-șase ori mai mici în comparație cu cele din
vest. Cunoştinţele tehnice, abilităţile de vorbire în mai multe limbi
străine, ajutoarele de stat pentru crearea de locuri de muncă
şi scutirea de impozit pentru veniturile programatorilor au fost
principalele atuuri ale României pentru atragerea investiţiilor.
În timp, în special în ultimii 15 ani, centrele de servicii au arătat că
pot fi un motor important al economiei României. Pariul jucătorilor
din sectorul cu cea mai mare creştere postcriză estimează faptul
că 200.000 de români vor lucra în aceste centre până în 2020,
conform unui material Ziarul Financiar.
Potrivit Invest Romania, instituţia guvernamentală care
promovează investiţiile străine, pe baza datelor de la ABSL
(Association of Business Service Leaders), anul trecut opt orașe
din țară (Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj, Sibiu, Braşov, Galaţi şi
Craiova) însumau aproape 110.000 de angajați care lucrează în
peste 120 de companii care oferă servicii pentru afaceri.
Avem dovada clară a faptului că industria de servicii pentru afaceri
din România are dimensiuni importante, evoluând la accelerație
maximă în ultimii 25 de ani. Împreună cu această piață s-a
dezvoltat și industria HoReCa, ce a contribuit la menținerea ei pe
linia de plutire. Pentru că în centrele de business găsim adesea
un mini-oraș care include magazine, cafenele și restaurante care
trebuie să facă față cerințelor angajaților, HoReCa a avut încă de
la început un nou teren de exploatat.
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MOMENTUL DAAS
În acest context, DAAS a făcut pasul natural: a abordat cu
încredere noua nișă care avea potențial maxim de dezvoltare.
Echiparea restaurantelor, cafenelelor și barurilor din centrele de
business a reprezentat generarea unor noi tipuri de proiecte,
cu impact multiplu: atât asupra credibilității companiei în fața
celoralți clienți, cât și asupra creșterii volumului de afaceri DAAS în
România, mai ales datorită clienților internaționali.

UNDE AM AJUNS
Industria HoReCa a fost puternic influențată de apariția centrelor
de servicii în business în România. Implicându-se activ în această
schimbare, prezența DAAS în mediul business a setat un nou
standard: un moment în care profesionalismul, asumarea și
integritatea s-au dovedit a fi valorile care generează încrederea
clienților de pe piața de retail și food service.
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STREET FOOD
ÎN ROMÂNIA
ÎNCEPUTURI DELICIOASE
Povestea de dragoste dintre români și gastronomie e cunoscută
încă de acum 25 de ani și putem spune fără ezitare că a avut un
cuvânt puternic de spus în evoluția HoReCa. După 1989, oamenii
au început să descopere din ce în ce mai multe arome și bucătării
internaționale, pentru care și-au arătat imediat interesul.
La început au apărut covrigăriile, cu care românii erau obișnuiți
încă din perioada comunistă, dar care au evoluat major în toți
acești ani. Astăzi ele oferă produse diversificate: „covrigul de
Buzău” a dispărut de pe piață și a lăsat loc covrigilor cu semințe și
cu diferite arome, umpluți cu dulceață sau cu ciocolată, un desert
preferat atât de copii, cât și de adulți.
Pe lângă acestea, patiseriile au luat cu asalt piața, la început în
rolul principal cu vestita „merdenea”, pe care o găseai în orice
oraș din România la începutul anilor ’90. Patiseriile au evoluat și
și-au dezvoltat produsele odată cu gusturile clienților, care voiau
să testeze mereu alte posibilități. De aceea, și piața s-a dezvoltat
în aceeași direcție pentru a face față cererii. Oamenii testau
patiseriile și covrigăriile, dar toate acestea până au apărut noile
arome turcești și, bineînțeles... renumita „shaorma”. Această nouă
pasiune a deschis calea unor business-uri de succes, cu rețele
mari și cu investiții majore atât în echipamente cât și în imagine.
Acestea au fost primele semne ale street food-ului în România și
sunt în continuare de un real succes peste tot în țară. Nu putem
vorbi de street food fără a menționa aceaste etape elementare
care au conturat piața împreună cu cererea din ce în ce mai mare.
La începutul anilor 2000 au început să existe din ce în ce mai
multe soluții de street food, iar industria este în continuare într-o
creștere continuă, în special în ultimii cinci ani. Au început să
apară din ce în ce mai multe food truck-uri care oferă clienților
diversitate, mâncare sănătoasă și care se plimbă prin cele mai
mari orașe pentru a oferi consumatorilor idei delicioase pentru
prânz. Astfel, românii au făcut o pasiune pentru burgeri și fish &
chips, pentru aromele turcești sau libaneze, dar și pentru deserturi
pe care niciun gurmand nu le-ar putea refuza. Cei mai mulți dintre
ei pregătesc pe loc produsele, iar clientul poate vedea „bucătăria”
în care se prepară totul. Ca atare, toate echipamentele sunt
premium și trebuie să facă față cu brio perioadelor încărcate,
când rapiditatea și eficiența sunt litere de lege.
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În ultimii cinci ani s-au organizat din ce în ce mai multe festivaluri
de street food, iar la cele mai mari evenimente muzicale din
România exită acum zone speciale de street food care ating
în câteva zile cifre de afaceri impresionate. Toate acestea
se întâmplă în condiții sanitare exemplare și care depind de
materialele și produsele folosite în realizarea spațiului de muncă.
Astfel, majoritatea celor care sunt interesați de acest tip de
business sunt foarte atenți la partenerii lor, de la cei care se ocupă
de echipamente la cei care merg să achiziționeze produsele
alimentare. Totul trebuie să fie la un nivel înalt de calitate, pentru a
oferi clientului final siguranța produsului pe care îl cumpără.

MOMENTUL DAAS
DAAS a fost de la început un partener important pentru cei
care consideră elementară amenajarea spațiului de lucru astfel
încât să deservească cât mai bine scopului principal: mâncare
la calitate înaltă. DAAS realizează aceste spații de 5 ani și
continuă să susțină ideea că evoluția street food-ului depinde
de complexitatea produselor pe care le poți oferi într-un spațiu
din ce în ce mai mic. Unul dintre cele mai remarcabile proiecte a
fost realizarea unui punct de lucru mobil, sub forma unui camion,
pentru prepararea de alimente și servire, implementat de unul
dintre cei mai mari retaileri prezenți în România.

UNDE AM AJUNS
În prezent, conceptele de street food și patiserie reprezintă o
componentă importantă a obiceiurilor gastronomice din România.
Brandurile care activează în această industrie acordă tot mai
multă atenție modului în care arată spațiile de servire și bucătăriile,
fie ele mobile sau nu. Iar principiile de bază după care se ghidează
sunt eficiența în prepararea mâncării, eficiența bucătăriilor și
calitatea superioară a produsului final, care trebuie să răspundă
celor mai mari pretenții ale clienților finali. Și pentru că îndeplinirea
fiecărui criteriu este extrem de importantă, partenerii știu că
DAAS le pune la dispoziție o echipă de profesioniști pentru care
excelența serviciilor este singura opțiune.

51

RENAȘTEREA
TURISMULUI BALNEAR
ÎNCEPUTURILE TRENDULUI

MOMENTUL DAAS

Băile în ape termale erau cunoscute pentru efectele lor
tămăduitoare încă din antichitate. Tocmai de aceea, nu este de
mirare că România, țară bogată în izvoare termale, avea unele
dintre cele mai populare și populate stațiuni balneare din regiune.
Acestea obișnuiau să fie adevărate puncte de atracție turistică și
reușeau să atragă sute de mii de oameni în fiecare an.

Stațiunile balneo-climaterice din România se bucură de un
potențial turistic imens, atât național, cât și internațional.
Cunoscând acest lucru, DAAS a răspuns cu entuziasm cerințelor
clienților săi care au dorit să investească în dezvoltarea acestui
segment al turismului. Astfel, începând cu anul 2006, DAAS a
luat parte la realizarea mai multor proiecte curajoase desfășurate
în Băile Felix, lângă Oradea, dar și în zonele Olănești, Voineasa,
Călimănești-Căciulata sau Balvanyos. Pentru acestea, compania
a asigurat echiparea zonelor de gătit și de servit masa, astfel încât
turiștii să se bucure de cele mai bune condiții pe tot parcursul
șederii lor în stațiunile din țara noastră.

Încă de la începutul anilor 1700, în Băile Felix, la doar câțiva
kilometri de Oradea, oamenii au descoperit beneficiile apelor
termale, iar stațiunea a început să se dezvolte. În perioada
comunismului, în stațiune au fost realizate o serie de investiții,
construindu-se mai multe baze de agrement. După comunism,
însă, investițiile în modernizarea și administrarea stațiunilor
balneare din România au scăzut, iar investitorii și autoritățile
locale nu au mai acordat suficient de multă atenție potențialului
lor. Tocmai de aceea, turismul în acest tip de stațiuni, inclusiv în
Băile Felix, a scăzut simțitor, în cele mai multe cazuri limitându-se
la cazurile de turism medical. Recent, însă, potențialul stațiunilor
balneo-climaterice a revenit în atenția investitorilor și a publicului și
au fost demarate lucrările de modernizare a acestui segment.
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UNDE AM AJUNS
Prin implicarea sa, DAAS a reușit să contribuie la refacerea și
relansarea turismului balnear, o ramură importantă a turismului
românesc. În prezent, stațiunea Băile Felix, acolo unde DAAS a
depus cele mai mari eforturi în modernizarea sau reconstrucția
spațiilor de agrement, este cea mai mare stațiune balneară cu
regim permanent din România, situându-se pe locul doi, după
litoralul Mării Negre, în ceea ce privește numărului locurilor de
cazare din România.
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CULTURA FOTBALULUI
ÎN ROMÂNIA
INCURSIUNE ÎN FOTBALUL ROMÂNESC

MOMENTUL DAAS

Fotbalul rămâne cel mai popular sport în România, iar țara
noastră a fost mereu cunoscută la nivel european pentru vasta
cultură a fotbalului și mai ales pentru performanțele pe care
sportivii noștri le-au dovedit în competițiile internaționale. Fotbaliști
români precum Gică Hagi sau Marius Lăcătuș au devenit, de-a
lungul timpului, ambasadori ai țării noastre datorită prestațiilor
excepționale.

Construcția stadionului Arena Națonală a însemnat plasarea
Bucureștiului pe harta orașelor ce dispun de arene sportive de
nivel înalt, iar DAAS a luat parte la acest moment istoric. DAAS
fost compania care a instalat linii de prezentare și servire a mesei
în zona VIP, precum și un număr de 54 de chioșcuri pentru bere și
gustări pe cele două inele ale Arenei. Așadar, o parte importantă
dintre serviciile de care vizitatorii stadionului se bucură la fiecare
meci au fost posibile în urma proiectului implementat de DAAS.

Prezența echipelor și fotbaliștilor din România s-a făcut simțită
peste tot în lume, încă din anii `70. Totuși, pentru că România nu
a dispus mereu de cele mai bune condiții pentru desfășurarea
meciurilor de top, la capitolul competiții internaționale găzduite
de țara noastră, lucrurile au stat altfel. Numărul întâlnirilor
internaționale pe stadioanele din România a fost limitat, în țara
noastră având loc doar meciurile din campionatele internaționale
din etapele în care echipele românești au reușit să ajungă.
În 2008, însă, fotbalul românesc a avut șansa de a urca la nivelul
următor și a profitat de ea din plin. Cu un imbold primit de la
UEFA, care și-a dorit să includă și țările est-europene printre
cele în care se desfășoară meciuri importante, Uniunea a oferit
țării noastre șansa de a găzdui finala din 2012 a Europa League.
Astfel, în 2008 a început construcția Arenei Naționale, cel mai
mare și mai modern stadion din România, dedicat competițiilor
sportive și evenimentelor culturale. Lucrările s-au încheiat în 2011,
iar finala Europa League a fost meciul în care a fost atins un
număr record de locuri ocupate.
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Construirea Arenei Naționale a fost o provocare pentru toți
cei implicați în proiect. Echipa DAAS și-a setat de la început
obiectivul de a livra excelență: serviciile de consultanță, livrarea
echipamentelor, montajul și contractele de service s-au încheiat
cu dotarea completă a bucătăriei pentru zona VIP și a celor 54
chioșcuri. Contribuția adusă în unul dintre cele mai importante
proiecte pentru fotbalul românesc a fost pentru DAAS un pas
înainte în lărgirea ariei de expertiză.

UNDE AM AJUNS
DAAS este astăzi una dintre companiile care au avut un cuvânt
de spus în schimbarea culturii fotbalului Românesc. Cu inovația și
creativitatea ca pietre de temelie, specialiștii DAAS au încheiat cu
succes un proiect care a îmbunătățit experiența iubitorilor acestui
sport. Începând cu 2011, anul deschiderii stadionului, sportul rege
are posibilitatea de a găsi în România o gazdă potrivită pentru
competițiile internaționale.
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SĂLILE DE EVENIMENTE,
O INDUSTRIE PROFITABILĂ
UN TREND DE OCAZII... SPECIALE

MOMENTUL DAAS

Fie că vorbim despre evenimente de familie, precum nunți sau
botezuri, ori evenimente corporate ca expozițiile sau conferințele,
este bine cunoscută nevoia unor spații de mari dimenisiuni în care
acestea să se desfășoare corespunzător. Odată ce restricțiile
regimului comunist au dispărut, organizarea de evenimente
private nu a mai reprezentat o provocare atât de mare. În acest
context, începând cu anul 2007 acest segment a cunoscut
o creștere de amploare, datorită cererii tot mai mari de astfel
de spații. Astfel, odată cu instalarea capitalismului în România
a existat un adevărat boom al dezvoltării de spații dedicate
evenimentelor, ceea ce a influențat creșterea industriilor conexe.

DAAS a fost și va rămâne un susținător activ al dezvoltării
industriei HoReCa, datorită tehnologiilor inovatoare pe care le
pune la dispoziția partenerilor. În acest context, nu e de mirare
că DAAS a participat la dotarea bucătăriilor a zeci de săli de
evenimente din România, cu cele mai performante echipamente
și cu mobilier de înaltă calitate. Un proiect remarcabil al DAAS din
această industrie a fost sala de evenimente din cadrul complexului
Barba Center de 1.500 mp și cu o capacitate de până la 1.700
de persoane pentru evenimente de tip corporate şi 1.000 de
persoane pentru evenimente private (nunţi, botezuri, aniversări).
Pentru o sală de asemenea dimensiuni, DAAS a venit cu cele
mai eficiente și inovatoare soluții de amenajare a bucătăriei care
trebuia să asigure o servire impecabilă.

Sălile de evenimente au fost construite special pentru a fi utilizate
ocazional. Fiecare dintre acestea și-a pregătit un sistem propriu
de funcționare, astfel încât să poată pune la dispoziția clienților
o gamă cât mai largă de servicii. Astfel, în acest tip de business,
investitorii s-au concentrat pe design-ul și decorul spațiului, dar și
pe amenajarea unor bucătării performante. Pentru că sistemul de
gătire în astfel de locații este unul de tip catering, fiecare locație
a avut nevoie de bucătării profesioniste proiectate într-un mod
eficient, astfel încât servirea preparatelor să poată fi făcută repede
și bine.
Spre deosebire de alte industrii care s-au dezvoltat doar în marile
orașe, acolo unde puterea de cumpărare și marja de consum
erau cu mult mai mari, această industrie a evenimentelor speciale
a cunoscut o dezvoltare puternică chiar și în orașele mai mici
sau în mediul rural. Lucrurile au mers chiar mai departe de atât,
prin apariția vestitelor „corturi de evenimente”, care au fost
rezultatul creșterii exponențiale a cererii, prin mutarea nunților din
restaurante în săli și zone cât mai speciale.
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UNDE AM AJUNS
În prezent, industria evenimentelor este în topul celor mai
profitabile industrii din România. DAAS a luat parte la dotarea și
echiparea a zeci de săli de evenimente din România. Pentru că
în aceeastă industrie așteptările consumatorilor finali sunt cu mult
mai mari decât în industria retail-ului, DAAS a fost nevoită să vină
mereu cu idei și soluții care să răspundă acestor nevoi. Iar faptul
că portofoliul DAAS include peste 100 de astfel de proiecte de
succes este dovada că munca specialiștilor companiei a atins, de
fiecare dată, cele mai înalte standarde.
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DUPĂ 25 DE ANI...
... DAAS continuă să participe la scrierea istoriei, prin implementarea unor proiecte complexe,
pline de provocări, cu același entuziasm cu care, în urmă cu 25 de ani, Daniel Mocanu și cei doi
parteneri ai săi au pornit pe acest drum. În acești ani am legat sute de prietenii și am acumulat o
mulțime de învățături de la parteneri, clienți, furnizori și angajați alături de care munca nu a fost
doar o plăcere, ci și o mare onoare. Cu încrederea că va avea alături oameni cel puțin la fel de
implicați, dedicați și deschiși ca până acum, compania continuă drumul său spre excelență.

CE URMEAZA ÎN URMĂTORII 25 DE ANI?
ORICE NE PROPUNEM!

