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01
TENDINŢE
ŞI PROVOCĂRI



• Clienţii pot utiliza smartphone-ul 
pentru a cumpăra, compara preţurile, 
obţine reduceri şi a plăti. 

• 42% dintre clienţii europeni folosesc 
telefonul smartphone pentru 
cercetare în timp ce se află în 
magazine.

• 89% dintre directorii generali din 
retail văd dispozitivele mobile 
ca instrument principal pentru 
interacţiunea consumatorilor cu 
magazinul.

• Dispozitivele mobile suportă toate 
nivelurile afacerii retail: vânzări, 
logistică, finanţe, management 
(Microsoft Retail Insights, 2016)

Consumatorul este în scaunul şoferului în această eră transformativă a retail-ului. Rapiditatea cu care avansează tehnologia 
îl determină să rămână constant conectat şi să aibă mai multă autonomie ca oricând. Acest lucru produce schimbări asupra 
comportamentului general de cumpărare. “Comerţul pretutindeni” a prins rădăcini, permiţând consumatorilor să cumpere oricum, 
oriunde şi oricând îşi doresc – indiferent că este în magazine, online, prin telefon, prin asistenţă vocală sau prin click-and-collect. 
Această tendinţă globală poartă şi numele de omnichannel. 

A. Dispozitivele mobile sunt principalul motor pentru omnichannel

Dispozitive mobile

Console online

Totemuri digitale

Magazine

Catalog online

Platforme online

Computere

Social media

O creştere importantă se observă şi pentru cumpărăturile online care în 2018 au atins 8% din volumul 
total al cumpărăturilor din România, faţă de 5,6% în 2017 şi 4% în 2016.

Acest lucru este susţinut şi de creşterea semnificativă a numărului de magazine online din România, 
acesta dublându-se de la aproximativ 7.000 de magazine online în 2017, la 15.000 în 2018. Creşterea 
este şi mai semnificativă, comparat cu anul 2016, când erau înregistrate aproximativ 5.000 de 
magazine online.

În România, 80% din traficul magazinelor online e generat de telefoanele mobile. 
Potrivit ultimului raport al Institutului Naţional de Statistică (INS), 86% dintre utilizatorii de internet 
se conectează online de pe telefonul mobil, iar statisticile ANCOM arată că numărul de conexiuni de 
internet mobil în bandă largă a crescut considerabil, de la 16,6 milioane în 2017, la 19,3 milioane în 
2018.

Sursa: https://www.retail-fmcg.ro/servicii/studii-de-piata-servicii/cumparaturile-online-2018.html



B. Ce îşi doresc clienţii?

• Consumatorii doresc să facă cumpărături cât mai repede posibil, fie online, fie în magazin. 

• 92% dintre clienţii online doresc livrarea în decurs de o zi şi 53% dintre clienţi stau în magazin între 15 şi 25 minute  
(www.statista.com). Metodele de plată mobilă se dezvoltă rapid. 

• Abilitatea de a scana propriile coduri de bare, de a plăti totul în cadrul aplicaţiei sau de la un portofel mobil şi apoi de a merge 
imediat, fără a avea vreodată contact cu un casier, are ca rezultat economii importante de timp.

92% dintre clienţii online doresc 
livrarea în decurs de o zi 53% dintre clienţi stau în magazin 

între 15 şi 25 minute

C. Folosirea puterii datelor prin tehnologie

Retailerii de astăzi trebuie să traducă şi să utilizeze toate datele pe care le colectează, să-şi modeleze strategia de retail şi să vadă 
câştigurile din KPI-urile lor: profitabilitatea magazinului, venituri anuale. 

Cu ajutorul tehnologiei, retailerii pot:

•  diferenţia experienţa de cumpărături;

•  adapta promoţiile şi experienţele pentru clienţii lor;

•  prezice şi prescrie ce vor vinde, când, unde şi cui. 

(Microsoft Retail Insights, 2016)



D. Colaborare

F. Comunitatea

E. Formatele magazinelor retail vor fi mult mai diverse

• Tendinţa de a avea acces la produse sănătoase locale a determinat retailerii să semneze parteneriate cu producători locali 
mici;

• Alianţele cross retail sunt o nouă modalitate de a construi magazine de proximitate. OMV şi Auchan au deschis deja 15 
magazine MyAuchan în benzinăriile OMV Petrom;

• Parteneriatele de imagine între retaileri şi artişti sunt de succes (de exemplu, Heidi Klum şi Lidl au lansat o linie de 
îmbrăcăminte de succes în 2017);

(Susan Reda - Ce este în magazin pentru 2018)

• Problema primară a consumatorului nu mai este deficitul de produse, ci mai degrabă lipsa unei legături sociale autentice, 
umane;

• Retailerii pot aduce oamenii împreună, fiind nu numai un loc de cumpărături, ci şi un pol social;

• Comunitatea online “Beauty Insider” a lui Sephora este doar un exemplu în care se poate crea un puternic sentiment de 
conexiune bazat pe interese comune.

(www.shopify.com 2018)

• Retailerii au învăţat să stabilească o varietate de formate de magazin pentru a răspunde nevoilor diferitelor pieţe şi locaţii;

• Formatele de magazine tradiţionale pot fi în declin, însă magazinele inovatoare - care oferă experienţe de cumpărături 
îmbunătăţite - vor continua să apară;

• Tehnologiile emergente, cum ar fi IoT şi Artificial Intelligence (AI), ajută retailerii să facă magazinele mai inteligente, permiţând 
sensibilizarea clienţilor şi optimizarea lanţului de aprovizionare.

(Vend’s Retail Trends, 2018)
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Experienţa millennial-ului

Focusul brandurilor de retail

Gestiunea stocurilor

În 2025, millennialii vor reprezenta trei sferturi din forţa 
de muncă globală. Datorită acestui lucru, ei au o influenţă 
majoră asupra celorlalţi cumpărători, impactându-le procesul 
decizional. S-a dovedit că millennialii preferă să investească mai 
degrabă în experienţe decât în obiecte fizice. Dacă v-aţi orientat 
spre millenniali, este important să arătaţi cum o achiziţie poate 
avea o amprentă în sensul mai larg al omenirii.

Surse: (cpcstrategy, Six Retail Experts Plan Retail Strategies for 2016, 2015) 
https://www.catalyst.org/knowledge/generations-demographic-trends-
population-and-workforce#Global 

Canalele de retail trebuie să fie personalizate pe segmentul 
principal de consumatori. Dacă vor să atragă şi alte segmente, 
canalele trebuie să fie aliniate la grupul de focus, cu o cale 
suplimentară creată pentru noii clienţi de a găsi acele canale.

(cpcstrategy, Six Retail Experts Plan Retail Strategies for 2016, 2015)

Din ce în ce mai des, companiile nu au un control asupra 
stocurilor, iar asta duce la clienţi dezamăgiţi şi vânzări pierdute. 
Prin utilizarea serviciilor de transport terţe, problemele cu 
gestionarea stocurilor devin din ce în ce mai complexe.

(cpcstrategy, Six Retail Experts Plan Retail Strategies for 2016, 2015).

Productivitatea în muncă

Transparenţa preţului

Provocări

Creşterea productivităţii angajaţilor a reprezentat o provocare 
încă de la începutul retail-ului şi există din ce în ce mai multă 
presiune asupra ei, deoarece rolurile angajaţilor sunt într-o 
continuă expansiune şi se aşteaptă să livreze mai multe 
capabilităţi decât oricând. 

(cpcstrategy, Six Retail Experts Plan Retail Strategies for 2016, 2015).

Preţurile retailerilor trebuie să fie complet transparente, datorită 
cumpărăturilor pe mai multe canale. Din punctul de vedere al 
clienţilor, nu există niciun motiv logic ca preţurile să fie diferite 
în diferite canale. Acest lucru poate necesita unele schimbări de 
infrastructură pentru retaileri.

(cpcstrategy, Six Retail Experts Plan Retail Strategies for 2016, 2015)
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DE CE
VODAFONE ?



La Vodafone, am dezvoltat soluţii pentru industria de retail care înglobează mai multe servicii 
într-o arhitectură care poate lucra pentru tine, astfel încât afacerea ta să devină mai eficientă și mai 
profitabilă.

Eficienţă operaţională sporită

Noi oportunităţi de business

Interacţiune mai bună cu clienţii

O afacere durabilă

Fiecare business are ca obiectiv optimizarea proceselor şi 
reducerea costurilor. Iar soluţiile IoT pot aduce contribuţii 
majore. De exemplu, o soluţie de alertă de stoc poate 
monitoriza în timp real stocurile de produse, astfel încât să 
existe întotdeauna marfă la raft. 

Vodafone are potenţialul de a transforma afacerile oferind noi 
direcţii de dezvoltare prin acces la informaţii valoroase şi prin 
control mai bun asupra propriilor resurse. Lăsând tehnologia 
să lucreze pentru tine, te poţi muta treptat de la un model 
de afacere concentrat pe produs la unul axat pe servicii şi 
customer experience.

Procesele automatizate care asigură funcţionarea rapidă şi 
optimă a unei afaceri se traduc întotdeauna într-o experienţă 
mai bună a clientului final. Serviciile Vodafone IoT de retail 
îţi oferă posibilitatea de a interacţiona cu clienţii în moduri 
complet noi, de a răspunde mult mai rapid nevoilor acestora şi 
de a adăuga valoare relaţiei cu aceştia.

Ajutăm compania ta să adopte schimbări pozitive prin 
intermediul tehnologiilor digitale.

Soluţiile noastre avansate dedicate zonei de retail îţi 
ajută angajaţii să lucreze mai inteligent şi mai productiv, 
transformând locul obişnuit de muncă într-unul digital şi 
pregătit pentru viitor. 

În ultimii doi ani, am investit 23 miliarde de euro în reţeaua 
noastră, evoluând astfel pentru a deveni o platformă digitală de 
business. 

Securitatea este prezentă în ceea ce facem şi îţi permite să 
adopţi o poziţie sigură împotriva ameninţărilor într-o continuă 
creştere. Cu noi, dispozitivele, reţelele şi aplicaţiile tale sunt 
sigure. Eficienţă

Interacţiune

Oportunităţi

Afacere
durabilă
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Transformă-ţi afacerea cu soluţiile Cloud de la Vodafone

Vodafone POS Mobil

Schimbarea digitală e aici, iar pentru a reuşi, trebuie să te 
adaptezi. Într-o lume dinamică, soluţiile Cloud oferă agilitate şi 
acces la datele şi aplicaţiile esenţiale unei afaceri de succes.

La Vodafone, oferim serviciile potrivite pentru a satisface 
nevoile afacerii tale într-un mod sigur, inteligent şi simplu.

Mutarea operaţiunilor de bază în cloud oferă o mulţime de 
beneficii pentru comercianţi cum ar fi: flexibilitate, agilitate, 
timp mai rapid pentru lansarea noilor produse pe piata, costuri 
mai mici, performanţă şi scalabilitate mai bune şi chiar şi o 
securitate mai puternică.

Principalul avantaj al soluţiilor bazate pe cloud este că nu e 
nevoie să investeşti o sumă importantă din venituri în hardware, 
de la început şi îţi poţi actualiza sau extinde cu uşurinţă soluţia, 
pe măsură ce afacerea ta se dezvoltă.

Vodafone POS Mobil îţi oferă mobilitate totală, simplitate în achiziţie, instalare şi utilizare şi, cel mai important, costuri minime, fără 
criterii de eligibilitate, fără cont nou la bancă, fără bătăi de cap.

Pentru a accesa serviciul ai nevoie doar de un drum la un magazin Vodafone sau îţi poţi contacta specialistul de cont. Acesta te va 
ajuta să parcurgi rapid toţi paşii necesari.

•  Achiziţie într-un singur pas
•  Costuri minime, fără criterii de eligibilitate
•  Mobilitate 100%
•  Instalare şi utilizare în doar câţiva paşi
•  Acces rapid şi în timp real la tranzacţiile tale

Printre beneficii, enumer[m:

Un alt avantaj important al soluţiilor cloud pentru comercianţi 
este POS-ul.

Sistemele Point-of-Sale (POS) trec de la numerar şi carduri la 
smartphone-uri şi tablete. Tehnologia şi aplicaţiile NFC permit 
clienţilor să efectueze plăţi direct de pe dispozitivele lor.

Tehnologia cloud asigură un proces de tranzacţionare fără 
probleme, lucru care se poate dovedi destul de complicat 
atunci când tranzacţia e făcută prin mijloace tradiţionale.

Industria de retail este în transformare, în principal din cauza 
schimbării continue a obiceiurilor de cumpărare ale clienţilor.

Cu toate acestea, tehnologia cloud schimbă cu siguranţă modul 
în care interacţionezi cu clienţii. Noile experienţe de cumpărare 
s-ar putea dovedi a fi soluţia de care industria de retail are 
nevoie în această schimbare digitală. 



Smart Invoice 

Managementul flotei auto

Aplicaţia Vodafone Smart Invoice este o aplicaţie software de facturare, disponibilă online, care permite emiterea şi managementul 
facturilor fiscale şi al altor documente de plată (proforme, chitanţe, avize) oricând, de oriunde şi de pe orice dispozitiv.

Soluţia oferită de Vodafone este un sistem complet pentru gestiunea flotei auto prin GPS, care permite vizualizarea traseului şi 
activităţii fiecărui vehicul, îmbunătăţirea managementului şi controlul şoferilor, păstrarea evidenţei timpilor de condus, precum şi 
oferirea de rapoarte şi analiza datelor.

O soluţie de monitorizare a flotei de maşini adresează nevoi concrete, precum reducerea consumului de carburant, siguranţa 
pasagerilor, conformitatea sau diminuarea timpilor de raportare, toate acestea traducându-se în indicatori de performanţă vitali 
pentru orice afacere: costuri mai mici, productivitate mai mare.

Scăderea costurilor cu 
emiterea, livrarea, stocarea 

şi gestionarea facturilor, 
proformelor, chitanţelor, 

avizelor, etc. 

Emitere simplă şi rapidă a 
facturilor şi automatizarea 

procesului de facturare 
Creşterea acurateţii 

documentelor emise 
Acces în aplicaţie oricând, 

de oriunde, de pe orice 
echipament conectat la 

Internet

Creşterea ratei de încasare a 
facturilor prin facilităţile de 
management al încasărilor 
şi prin sistemul de notificări 
automate trimise clienţilor.

Plata rapidă a facturilor şi 
diferite metode de plată 

Scăderea riscului de a 
efectua greşeli în emiterea 

documentelor

Printre beneficiile clienţilor, enumer[m:

Beneficii pentru afacerea ta:

Reducerea
costurilor

Creșterea
productivităţii

Creșterea
eficienţei

Creșterea satisfacţiei 
clienţilor

•  Reducerea consumului de carburant - cu până la 20% Costuri minime, fără criterii de eligibilitate
•  Productivitate crescută a şoferilor cu până la 30%
•  Monitorizarea stării flotei auto - reducerea de până la 10% a pierderilor şi a sustragerilor
•  Siguranţă mai mare a pasagerilor şi a angajaţilor prin controlul stilului de condus al şoferilor, prin monitorizarea aplicării 

procedurilor de Health & Safety şi reducerea numărului de incidente şi încălcări ale regulilor de circulaţie.
•  Costuri de mentananţă controlate - reducere a costurilor de întreţinere şi reparaţie a vehiculelor cu până la 60%.



Smart Inventory 

Smart CRM 

Vodafone Smart Inventory este o aplicaţie ce gestionează 
activităţile cheie de achiziţii, vânzări de bunuri şi servicii, 
management al stocurilor şi permite definirea de politici 
comerciale. Accesibilă oricând, de oriunde şi de pe orice 
dispozitiv.

Smart CRM este o aplicaţie online de management al clienţilor şi al comunicării cu aceştia.

Permite o evidenţă centralizată a oportunităţilor, contractelor, activităţilor departamentului de vânzări, clienţilor existenţi sau 
potenţiali, vizualizarea unui calendar sau a unei agende de activitati.

Accesibilă oricând, de oriunde şi de pe orice dispozitiv.

Beneficii:

Beneficii:

Scăderea costurilor cu emiterea, livrarea, stocarea 
şi gestionarea facturilor, proformelor, chitanţelor, 
avizelor, etc. 

Costuri zero cu echipamentele IT şi licenţe & 
mentenanţă  / mobilitate crescută

Timp minim de implementare /Utilizare imediată/ 
Siguranţă crescută /Nu necesită cunoştinţe IT

Se pot adăuga utilizatori prin achiziţia mai multor 
licenţe

Acces în aplicaţie oricând, de oriunde, de pe orice 
echipament conectat la Internet pentru utilizatorii de 
licenţe

Baze de date (clienţi existenţi / potenţiali / oferte) 
organizate  şi centralizate într-un singur loc
Creşterea vânzărilor prin contactarea la timp a 
clienţilor conform planificării de activităţi şi realizarea 
acestora la timp (activităţi programate & notificare) 

Creşterea ratei de încasare a facturilor prin facilităţile 
de management al încasărilor şi prin sistemul de 
notificări automate trimise clienţilor

Emitere simplă şi rapidă a facturilor şi automatizarea 
procesului de facturare
Creşterea acurateţii documentelor emise 
Acces în aplicaţie oricând, de oriunde, de pe orice 
echipament conectat la Internet

Plata rapidă a facturilor & diferite metode de plată 
Scăderea riscului de a efectua greşeli în emiterea 
documentelor

Reducerea costurilor

Reducerea costurilor Creșterea eficienţei

Creșterea eficienţei

Creșterea productivităţii

Creșterea satisfacţiei clienţilor



Digital Media Signage

Office 365

Soluţia Digital Media Signage de la Vodafone afişează informaţii despre promoţii şi oferte în timp real. Aceasta permite retailerilor 
să furnizeze conţinut adaptat şi localizat, care poate fi personalizat în funcţie de persoana căreia îi este oferit. Prin oferirea unei 
experienţe personalizate, soluţia de Digital Media Signage poate stimula vânzările sau poate genera un venit suplimentar, în 
condiţiile în care spaţiul e închiriat terţilor. Potrivit unui studiu Nielsen, 4 din 5 companii au înregistrat o creştere a vânzărilor de 
până la 33% prin utilizarea mijloacelor media digitale. Un alt sondaj arată că jumătate dintre cumpăratori (49%) ar plăti mai mult 
pentru servicii sau produse dacă li s-ar oferi o experienţă personalizată în magazin.

Office 365 este un serviciu bazat pe cloud găzduit de Microsoft care combină aplicaţiile Microsoft Office cu serviciile online de 
colaborare (e-mail, calendar, mesagerie instant, partajare fisiere). Aplicaţiile şi serviciile incluse diferă în funcţie de planul ales.

Printre beneficii, enumer[m:

Aplicaţii Office Aplicaţii Office

Un management mai bun al informaţiilor despre 
oferte/clienţi şi al comunicării cu aceştia

Rapoarte de vânzări şi marketing integrate

Notificări şi alerte prin email cu privire la activităţile ce 
trebuie efectuate, oferte la care trebuie răspuns

Comunicare profesională Creșterea satisfacţiei clienţilor

•  Actualizarea rapidă a mesajelor promoţionale şi a ofertelor speciale;
•  O mai bună experienţă a clientului în magazin

Outlook

PowerPoint

Word

OneNote

Excel

Access
(PC only)

Outlook

PowerPoint

Word

OneNote

Excel

Access
(PC only)

+



Cu întâlnirile online, membrii echipei pot lucra împreună faţă în 
faţă de aproape oriunde

Obţineţi acces la mesajele de e-mail, calendarul şi persoanele 
dvs. de contact cu Exchange Online şi Outlook. Lucraţi 
împreună la distanţă la documente şi organizaţi întâlniri online 
cu Microsoft Teams.

Lucraţi de oriunde doriţi cu aplicaţiile şi serviciile dvs. Office 365 
preferate, rămânând productiv şi concentrat în deplasare.

E-mail, documente, contacte şi calendare sunt disponibile 
oricând pe laptop, smartphone sau în browser.

Office 365 are caracteristici puternice, predefinite, care vă ajută 
să protejaţi datele cu caracter personal, să păstraţi controlul în 
cloud şi să vă respectaţi cerinţele de conformitate.

Întâlniri online și lucru în echipă (cu ajutorul Microsoft 
Teams)

Rămâi conectat cu clienţii și cu firma ta

Poţi lucra de oriunde și de pe orice device

Securitate și fiabilitate de înalt nivel - Îţi protejezi datele 
indiferent unde se află sau unde ajung 

Printre beneficiile clientului, enumer[m

Essentials PremiumBusiness

Versiunile desktop ale aplicaţiilor Office: Outlook, Word, Excel,
PowerPoint, OneNote (plus Access și Publisher, doar pentru PC)

_

_

_

_

_

_

__

300

Doar pe
5 telefoane
şi 5 tablete

300 300

_

Găzduirea e-mailului cu o cutie poștală de 50 GB și adresă de domeniu 
de e-mail particularizat

Versiuni web de Word, Excel, PowerPoint 

Versiune Web de Outlook

O singură licenţă acoperă 5 telefoane + 5 tablete + 5 computere PC 
sau Mac per utilizator

Stocarea și partajarea fișierelor cu 1 TB de spaţiu de stocare în OneDrive

Intranet la nivel de companie și site-uri de echipa cu SharePoint

Număr maxim de utilizatori

Hub pentru lucrul în echipă (Microsoft Teams)

Conferinţe online audio și video utilizând partajarea ecranului cu un 
singur click și conferinţele video HD

Integrare cu Active Directory 

Dezvoltaţi relaţiile cu clienţii, cu Outlook Customer Manager

Gestionaţi activităţile și lucrul în echipă cu Microsoft Planner

Asistenţă telefonică și pe web non-stop

•  O365 Business Essentials
•  O365 Business
•  O365 Business Premium

Pachete Office 365 Business (max 300 utilizatori):




