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Lumea se transformă...

ECONOMIA TRECE PRIN SCHIMBĂRI PROFUNDE, 
GENERATE DE EXPLOZIA TEHNOLOGIEI ȘI A 

CONSUMULUI DE DIGITAL



AFACERILE ÎȘI SCHIMBĂ MODELE TRADIȚIONALE DE 
BUSINESS ȘI ADOPTĂ NOI CANALE DE VÂNZARE

AFACERILE ÎȘI SCHIMBĂ MODELELE TRADIȚIONALE 
DE BUSINESS ȘI ADOPTĂ NOI CANALE DE VÂNZARE



BUSINESS-URI DE TOATE DIMENSIUNILE MIGREAZĂ
CĂTRE SERVICII CLOUD ȘI SAAS

...pentru a câștiga acces rapid  și ieftin la servicii IT 
extra-performante, destinate până acum doar 

bugetelor de zeci de mii de euro



TREND SOLUȚII SaaS în cloud



PIAȚĂ România

➔ 4.3€ miliarde în 2019, ↗22% față de 
2018

➔ 12€ milioane cheltuite zilnic pe 
cumpărături online

➔ 273 lei valoarea coșului pe desktop, 
210 lei pe mobile

➔ 253€ milioane vânzări Black Friday
➔ 72% din trafic mobil
➔ 80% plăți ramburs, 20% plăți cu 

cardul

➔ Verticale populare: 
➔ electronice & electrocasnice 
➔ fashion, 
➔ home&deco, 
➔ înfrumusețare, 
➔ cadouri, cărți, articole pentru copii 

Sursă: GPeC

1. 



PIAȚĂ România

Europa

➔ 621€ miliarde în 2019 
➔ 445 milioane oameni au cumpărat 

produse din magazine online
➔ România - cea mai mare creștere din 

Europa pentru al treilea an 
consecutiv ->  potențial imens de 
dezvoltare al magazinelor online

➔ UK, Franța și Germania - cele mai 
mari piețe de eCommerce din Europa

1. 

2. 

Sursă: Statista & eCommerce Europe 
Report



PIAȚĂ România

Europa

Oportunități

➔ Piața RO - 5 miliarde € până în 2020 
(estimare)

➔ 2018 - eliminarea geoblocării la nivel 
de UE

➔ 38% din europeni fac achiziții online 
cross-border

1. 

2. 
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 38% dintre români au făcut cel puțin o dată 
cumpărături online în ultimul an



Studiul iVox.ro, arată că preferințele românilor în 
ceea ce privește cumpărăturile s-au schimbat 

dramatic în mai puțin de două luni. Astfel, peste 45% 
dintre respondenți au declarat că în ultima 

săptămână au cumpărat cel puțin o dată de la un 
magazin online.



CUMPĂRĂTORUL ROMÂN 

➔ 11,7 milioane internauți din 19,5 milioane de locuitori
➔ 12 € milioane cheltuiți în fiecare zi din an pentru cumpărături online în 2019
➔ Vânzări totale în online: 57.1% Mobil, 42.9% Desktop
➔ Principalii factori în luarea deciziei de cumpărare: 

◆ prețul cât mai mic
◆ încrederea pe care o conferă magazinul
◆ timpul de livrare  
◆ claritatea și calitatea informațiilor de pe site



REVOLUȚIA MOBILE 

➔ 19,6 milioane conexiuni Internet mobil în România în 2019
➔ 63,6% cumpără de pe Mobil comparativ cu 36,4% de pe Desktop.
➔ În cazul marilor magazine online, traficul generat de telefoanele mobile ajunge și 

chiar depășește uneori pragul de 80%.



SOLUȚII ECOMMERCE Marketplace

Custom 

Platforme open-source 

Platforme de eCommerce SaaS 

1. 

2. 

3. 
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PLATFORMĂ ECOMMERCE  SAAS

BLUGENTO

Blugento este o soluție eCommerce ultra-performantă, 
construită pe platforma solidă Magento, care oferă 
toate funcționalitățile necesare unui magazin online de 
succes, în baza unui abonament lunar.

Peste 400 de clienți în portofoliu.



AVANTAJUL SOLUȚIILOR SAAS 

➔ Risc minim
➔ Implementare rapidă
➔ Predictibilitatea costului
➔ ROI rapid (Rentabilitatea Investiției)
➔ Agilitate
➔ Scalabilitate



Ce facem noi ?

BLUGENTO

Blugento este o agenție de produs care susține demersul antreprenorilor de a-și dezvolta afacerea sau pe 

viitorii antreprenori în demersul lor de a-și deschide o afacere, în mediul online.

Susținem aceste demersuri facilitând accesul antreprenorilor la expertiză și tehnologie performantă 

(Magento) în condiții avantajoase din punct de vedere financiar, dorind să aducem valoare adaugată 

afacerii lor. Reușim să le economisim timp, energie și bugete, facilitând procesul de a atinge obiectivul 

principal, acela de a vinde online. Oferim antreprenorilor oportunitatea de a crește volumul vânzărilor, 

portofoliul de clienți și de a scădea costurile pe zona proceselor repetative prin automatizare.



Cum facem asta ?

BLUGENTO

● Economisim timp: Timpul mediu de livrare a unui magazin online este de 30 de zile, datorită 

procesului de realizare a magazinului online bine definit ca pași de urmat, nefiind nevoie de a dezvolta 

de la 0 fiecare funcționalitate. 

● Economisim energie: Echipa Blugento are expertiza pe toate procesele ce țin de activitatea de online, 

oferind răspunsurile potrivite la întrebările adresate de antreprenori, aceștia nefiind puși în situația în 

care trebuie să-și găsească singuri soluția potrivită.

● Economisim bugete: În relația cu echipa Blugento, pe un singur contract, antreprenorii beneficiază de 

toate serviciile tehnice, ceea ce face ca bugetul să fie predictibil: realizare magazin online (setup 

magazin), găzduire, update platformă și suport de ordin tehnic,.



 BENEFICII

➔ Implementare Rapidă
➔ Design Modern & Responsive
➔ Hosting în Cloud
➔ Securitate Maximă
➔ Flexibilitate & Scalabilitate
➔ Costuri Reduse

➔ Adaptat la piața locală
➔ Integrări plăți online și curieri
➔ Soluții Marketing Integrate
➔ Optimizare SEO
➔ Suport Tehnic & Training
➔ Migrare Ușoară



Tot de ce ai nevoie să vinzi online, 
într-un singur loc
Vinzi mai mult cu instrumente inteligente! Blugento oferă 100+ 
integrări și instrumente de marketing, raportare sau suport. Magazinul 
este integrat cu cele mai importante aplicații și platforme de 
marketing și analytics: Google Analytics, aplicații de email marketing, 
optimizare a conversiei, platforme de marketing afiliat, comparatoare 
de prețuri, agregatoare de produse.

BENEFICII



Fără bătăi de cap 
Ne ocupăm de implementarea tehnică a magazinului, hosting, 
update-uri de securitate, mentenanță, integrări cu procesatori de 
plăți online, curieri și oferim suport tehnic. Clienții se pot concentra 
pe ceea ce este important pentru ei - promovarea și creșterea 
business-ului.

BENEFICII



Suport & Training 
Ai o întreagă echipă dedicată creșterii magazinului tău online. Îți oferim 
suport tehnic, sfaturi pentru dezvoltarea business-ului online și acces la 
o platformă de training și know-how. Dacă business-ul tău crește și noi 
suntem fericiți.

BENEFICII



CLIENȚI

printam3d.ro



CLIENȚI

dantemark.ro



CLIENȚI

lbbsupply.com

http://lbbsupply.com
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Contactează consultantul tău Orange pentru 
soluția e-commerce Blugento 



Remus Lucuț We help businesses start their 
online shop, hassle free, on a strong 
platform they can grow with.




