
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiu de piata multiclient - 2019 

Analiza pietei de tamplarie 
termoizolanta din Romania – 
produs finit 
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De ce am realizat acest proiect? 
 
 
▪ Exista o nevoie de informatii in piata. In ultimele 12 luni Neomar Consulting a fost solicitat 

atat in mod independent de o serie de producatori de tamplarie cat si de cativa furnizori de 
materii prime pentru aceasta industrie (profile si sticla) sa furnizeze o serie de statistici si 
informatii legate de sectorul tamplariei din Romania.  

 
▪ Pana acum nu existau date agregate sistematic. Pana la nivelul lunii Mai 2019, cand am decis 

sa initiem acest proiect, in Romania nu existau statistici oficiale despre piata tamplariei din 
Romania si nici nu exista o serie de canale de colectare a informatiei bine definite, prin care sa 
se culeaga informatia in mod sistematic si complet. Singurele surse de informare despre acesta 
piata erau o serie de analize din publicatiile de specialitate si un studiu macroeconomic realizat 
in afara Romaniei. 

 
▪ Oferim solutia viabila. Prin portofoliul de proiecte realizat in ultimii 15 ani, Neomar Consulting 

a demonstrat ca detine capacitatea si metodologiile de cercetare pentru a oferi un studiu care 
sa raspunda urmatoarelor cerinte: 

 
o Prezinte statistici realiste despre piata din Romania  
o Sa colecteze sistematic si complet un set relevant de informatii din piata 
o Sa fie realizat cu o periodicitate cel putin anuala 
o Sa fie eficient din punct de vedere al costurilor suportate de clienti pentru accesul 

la informatie 
 
▪ Acest document contine propunerea de colaborare a Neomar Consulting pentru implementarea 

unui proiect de analiza a pietei tamplariei termoizolante din Romania.  
 

Cine suntem? 

 
▪ Compania Neomar Consulting a fost infiintata in anul 2004 cu misiunea de a raspunde unei nevoi 

“organice” a pietei si anume nevoia de informatie statistica sau de marketing pe domeniul 
pietelor tehnice (nevoie determinata de faptul ca deseori institutiile publice abilitate nu pot 
oferi un set de date adaptate cerintelor unui sector economic.  
 

▪ In ultimii 10 ani (2009-2019) am realizat peste 350 de proiecte de cercetare de piata livrate 
catre peste 200 de clienti unici. 

 
▪ In 2018, peste 30% din proiectele de cercetare a pietei au fost axate pe piete externe (Bulgaria, 

Serbia, Ungaria, Croatia, Rep. Moldova si altele) 
 

▪ De-a lungul anilor am devenit un furnizor „implicit” de informatii pe segmentul invelitorilor 
pentru acoperis, materialelor de zidarie, panourilor sandwich, produselor siderurgice, produse 
din PVC pentru constructii, etc. Lista noastra de clienti include: Bramac, Bilka, Brikston, 
Cemacon, Lindab, Velux, Siniat-Etex, Metinvest-Promet Stel, Teraplast/Terasteel/Depaco, 
Saint-Gobain, Wienerberger, Kaeser Kompressoren, Elpreco, Siceram si multi altii.  
 

▪ Experienta in domeniul tamplariei. In perioada 2005-2010, Neomar Consulting a realizat cu 
periodicitate anuala un studiu multiclient in domeniul profilelor din PVC si aluminiu pentru 
tamplarie.  Acel proiect a fost unul care a ajutat la o prima dimensionare si la o segmentare a 
pietei de profil din Romania si s-a bucurat de sustinerea (participarea) unui numar important de 
companii din bransa. In anii urmatori (2012, 2014, 2016, etc) am mai realizat diverse proiecte 
pe industria de tamplarie termoizolanta, la solicitarea diversilor clienti (ex. Veka, Aplast, etc).  
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Cum va poate ajuta acest studiu? 
  
✓ Aveti o imagine completa asupra pietei de tamplarie din Romania. Analiza raspunde la intrebari 

referitoare la cat de mare este piata, cum este segmentata, care sunt cei mai importanti 
competitori si care sunt tendintele. In prezent, informatii de acest tip nu sunt disponibile nici 
la INS si nici in alte surse publice sau private. 
 

✓ Stabilirea de obiective realiste pentru companie. Ajustarea politicii de investitii in concordanta 
cu situatia pietei.  

 
✓ Informarea transparenta a actionarilor companiei in legatura cu conjunctura pietei romanesti 
 
✓ Informatia din studiu se poate folosi usor ca  suport in realizarea de planuri de afaceri, cereri 

de finantare sau refinantare, documentatie specifica accesarii de fonduri europene, etc 
 

 

Ce contine raportul? 

 
 
Analiza nivelului de saturatie al pietei din Romania (sondaj de opinie la nivel de gospodarii) 
▪ Evolutia ratei de penetrare a tamplariei termoizolante la nivel national 
▪ Gradul de utilare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta 
▪ Numarul mediu de ferestre dotate cu tamplarie termoizolanta / locuinta  
▪ Intentia de achizitie a tamplariei termoizolante in urmatoarele 12 luni.  
▪ Numarul mediu de ferestre care vor fi dotate cu tamplarie termoizolanta / locuinta, in 

urmatoarele 12 luni 
 
Analiza macroeconomica a sectorului 
▪ Estimarea dimensiunii totale a pietei de tamplarie (ca produs finit) – valoric si volum (UF) 
▪ Segmentarea pietei de tamplarie pentru segmentul rezidential dupa tip (PVC, AL, Lemn)  
 
Analiza cadrului concurential 
▪ Estimarea cotei de piata detinute de marii producatori in ultimii 2 ani 
▪ Segmentarea pietei in functe de marimea producatorilor 
▪ Cifra de afaceri a principalilor 20-30 producatori de tamplarie din Romania din totalul cifrei de 

afaceri la nivel national;  
▪ Segmentarea productiei locale de tamplarie in functie de destinatie – piata locala / export 
 
Profilarea principalilor 20-30 de producatori locali: 
▪ Principalele marci de profile PVC si profile Aluminiu utilizate si procentele folosite din fiecare 

marca;  
▪ Marci de sticla utilizate si ponderea lor in consum 
▪ Valoarea totala a achizitiilor de profile PVC / profile Aluminiu / sticla /  
▪ Volumul si valoarea productiei de tamplarie PVC / aluminiu / lemn stratificat si geam 

termoizolant realizat;  
▪ Capacitatea de productie lunara de tamplarie PVC / aluminiu / lemn stratificat si geam 

termoizolant;  
 
Prognoza cererii de tamplarie termoizolanta in perioada  
▪ Analiza detaliata a principalilor factori de influenta a cererii din sectorul rezidential 
▪ Evolutia numarului de locuinte terminate anual  
▪ Evolutia fondului de locuinte existent  
▪ Gradul de dotare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta 
▪ Analiza cererii din sectorul non-rezidential 
▪ Prognoza cererii de tamplarie termoizolanta in Romania 
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Cum a fost realizat? Aceasta este metodologia pe care o folosim 
an de an la o serie de studii similare.  
 
Pentru a realiza raportul, folosim mai multe surse de informatii: 

• Interviuri directe cu principalii competitori de pe piata din Romania. Au fost intervievati 
principalii furnizori de sisteme de profile din PVC si aluminiu din Romania. Interviurile au fost 
directe, purtate cu precadere la sediul firmei intervievate. Interviurile au fost derulate de catre 
consultantii Neomar Consulting cu o persoana cu functie de conducere din cadrul fiecarei 
companii investigate (director general, director comercial, director marketing, brand manager, 
product manager). 

▪ Colectarea unor informatii prin completarea unui chestionar de catre concurentii activi la 
nivelul segmentelor de piata studiate. 

▪ Sondaj de opinie pe un esantion de producatori de tamplarie termoizolanta din Romania  
▪ Cercetare de birou - Consultantii Neomar Consulting colecteaza date suplimentare din mai 

multe surse de informare: 
o Surse secundare existente (rapoarte si analize de profil, informatii publice despre 

companii, rapoarte bursiere,  articole de presa, internet, alte surse) 
o Desigur, colectam toate informatiile relevante de la Institutul National de Statistica si 

alte institutii. 
 

Bugetul studiului. In comparatie cu un studiu de piata normal, 
investitia intr-un astfel de studiu este una extrem de eficienta, 
multumita conceptului multi-client (cheltuielile de realizare ale 
studiului se impart la un numar optim planificat de clienti).  
 

Cat costa si cum poti comanda studiul?  
• Tariful raportului este de 1290 euro 

• Studiul poate fi comandat prin completarea formularului de comanda pe pe ultima 
pagina a prezentarii. 
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FORMULAR DE COMANDĂ 
Firma: ________________________________________________________________ 

Nume si Prenume: _____________________________________________________ 

Funcţia _________________ Telefon: _________________Mobil:_______________    

Fax: _________________ E-mail: _________________________________________ 

CIF:   ____________  Nr. înreg. la Registrul Comerţului: _____________________   

Adresa firmei: _________________________________________________________ 

 

Va rugam bifati  casutele de mai jos pentru a certifica faptul ca ati luat la cunostiinta de termenii 
si conditiile contractuale ale studiului:  
 

  Menţionez că sunt de acord să primesc Studiul Multiclient in Domeniul tamplariei 
termoizolante din Romania (produs finit) – editia 2019 elaborat de compania Neomar Consulting 
in Noiembrie 2019 in conditiile specificate in prezentarea studiului si pentru urmatoarele tarife 
(exclusiv TVA): 

 Costul raportului complet al studiului: 1290 eur.  
 

 Inteleg ca in baza acestei note de comanda compania pe care o reprezint se angajeaza sa 
plateasca companiei Neomar Consulting  echivalentul in RON a contravalorii studiului rezultata dupa 
aplicarea, daca este cazul, a reducerii specificate mai sus. Valoarea in RON se va calcula la cursul 
oficial BNR din ziua emiterii facturii proforme sau fiscale si va fi achitata in contul companiei 
Neomar Consulting SRL specificat factura proforma sau fiscala 
 
  Înţeleg că studiul trebuie să conţină informaţiile ce mi-au fost prezentate în brosura studiului. 
Inteleg ca informatiile vor fi livrate prin email, la adresa indicata in acest formular de comanda, in 
maximum 3 zile lucratoare de la confirmarea platii. 
 
 Am luat la cunostiinta de urmatoarele conditii de livrare, utilizare si limitari ale studiului:  
▪ Desi a fost depus un efort deosebit in procesul de verificare a veridicitatii informatiilor oferite, 

Neomar Consulting SRL nu poate garanta veridicitatea tuturor informatiilor prezentate in acest 
raport si nu poate fi trasa la raspundere pentru eventuale consecinte negative sau pierderi 
cauzate de luarea anumitelor decizii de catre beneficiar pe baza acestui studiu. 

▪ Neomar Consulting SRL detine toate drepturile de autor si alte drepturi similare, precum si 
drepturile de proprietate asupra materialelor folosite pentru realizarea raportului – datele de 
orice natura, chestionarul si alte documente scrise. 

▪ Beneficiarul va primi si va folosi raportul studiului exclusiv nevoile interne ale companiei. 
Continutul raportului nu poate fi comunicat, transmis, publicat sau inmanat partilor tertilor in 
parte sau totalitate decat daca exista acordul scris al Neomar Consulting. 

▪ Nu ii este permis beneficiarului acestui studiu sa prezinte informatia din acest raport in cadrul 
materialelor promotionale, prezentarilor publice sau a altor documente cu caracter public ale 
companiei. Totodata, nu este permis clientului / beneficiarului studiului sa utilizeze informatia 
din acest studiu in scopul denigrarii concurentei sau sa prejudicieze in vreun fel interesele unor 
companii analizate sau prezentate in cadrul acestei cercetari  prin transmiterea catre alte 
persoane fizice sau juridice a oricarei informatii existente in acest raport. 

▪ Orice eroare tehnica (de calcul, tiparire,etc) si/sau de analiza/prelucrare a informatiilor a 
Neomar Consulting va fi corectata in termenul de maxim 5 zile lucratoare, pe cheltuiala sa imediat 
ce i-a fost adusa la cunostinta de catre beneficiarul studiului. 

 
 
Client:  
Semnatura / stampila: ___________________   Data:__________________ 
 

 

 
 

Va rugam trimiteţi formularul completat la contact@neomar.ro sau bogdan.funieru@neomar.ro 
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