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O
range Romånia, subsidiara
local` a grupului francez de
telecomunica]ii cu acela[i
nume, care de]ine primul loc
pe pia]a autohton` de

telefonie mobil`, a ob]inut \n prima jum`tate
a acestui an o cifr` de afaceri de 
521,2 milioane euro, din care peste 50% a
fost realizat` \n intervalul aprilie-iunie 2018.
Mai exact, operatorul telecom a \nregistrat \n
al doilea trimestru al acestui an venituri de
275 milioane de euro, mai mari cu 3,4%
comparativ cu aceea[i perioad` din 2017,
cre[terea fiind sus]inut` \n principal de
majorarea num`rului de abona]i ai
serviciilor mobile [i de evolu]ia pozitiv` a
serviciilor fix-mobil [i a vånz`rilor de
echipamente.

„Clien]ii no[tri vor s` fie conecta]i
oriunde [i oricånd, indiferent de tehnologie.
Pe lång` conectivitate [i mobilitate
ne\ntrerupte, ace[tia \[i doresc o experien]`
simpl` [i la \ndemån`, iar solu]iile digitale pe
care le propunem r`spund acestor nevoi.
Astfel, performan]a din acest trimestru, atåt
pe serviciile mobile, cåt [i pe pachetele Love,
reflect` efortul nostru de a oferi clien]ilor
ceea ce a[teapt` de la noi”, a declarat
Liudmila Climoc, CEO-ul Orange Romånia.

La finalul lunii iunie, Orange Romånia
avea \n total 10.537.000 de clien]i pentru
serviciile sale mobile, fixe [i TV. Dintre
ace[tia, 3,6 milioane foloseau serviciile
Orange 4G, \n cre[tere cu peste 35% fa]` de
aceea[i perioad` din 2017. Totodat`,
consumul de date mobile a \nregistrat o
cre[tere de 80% \n al doilea trimestru al
acestui an comparativ cu acela[i interval din
2017. Cre[terea comsumul de servicii 4G este
sus]inut` de investi]iile Orange \n re]eaua
proprie 4G, care la finalul lunii iunie
acoperea 95,1% din popula]ia ]`rii. |n plus,
operatorul telecom a continuat procesul de
dezvoltare a re]elei 4G+, astfel \ncåt clien]ii
din 139 de ora[e au experimentat viteze 4G+
de pån` la 500 Mbps.

„|n intervalul 1 iunie - 16 iulie, clien]i ai
Orange din comuna Flore[ti, Cluj, au putut
experimenta, \n premier` european`, prima
re]ea 5G multi-vendor de tip acces radio la
punct fix (Fixed Wireless Access, FWA), ce
ofer` o performan]` similar` conexiunii prin

fibr` optic`”, potrivit reprezentan]ilor
Orange. 

|n ceea ce prive[te evolu]ia
comercializ`rii serviciile fixe, aceasta a fost
pozitiv` \n perioada aprilie-iunie 2018, la fel
ca [i \n trimestrele anterioare, ca urmare a

lans`rii pachetelor convergente Orange
Love \n luna septembrie a anului 2017. Mai
exact, la 30 iunie 2018, serviciul de
televiziune prin cablu [i satelit - Orange
Home TV - num`ra 448.000 clien]i, \n
cre[tere cu 12.6% fa]` de T2 2017, iar
serviciile fixe \n band` larg` aveau peste
234.000 de abona]i, plus 67%. 

|n total, la sfår[itul lunii iunie, operatorul
telecom francez avea 120.000 de clien]i \n
Romånia pentru serviciile convergente fix-
mobil, aproape tot atå]ia cåt avea [i pe
pie]ele din Belgia [i Luxemburg – 127.000.
La nivel de grup \ns`, num`rul clien]ilor
pentru pachetele fix-mobil era de peste 
10,6 milioane, din care cei mai mul]i \n
Fran]a – circa 6 milioane, iar restul \n Spania
(3,1 milioane) [i Polonia (1,1 milioane). 

Mai multe detalii pe
www.zfcorporate.ro

Italienii de la Custom atac` direct pia]a local` a caselor
de marcat: Am deschis birou local la Timi[oara [i \n
august punem pe pia]` 5.000 de echipamente våndute 
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GRUPUL italian Custom, specializat \n dez -
vol tarea de echipamente [i software pentru
automatizarea punctelor de vånzare, a
inaugurat ieri biroul local la Timi[oara, ca
parte a strategiei sale de a ataca pia]a local`
pentru o cot` de 10% pe pia]a caselor de
mar cat cu jurnal electronic. Grupul are \nc`
de acum 12 ani pe o fabric` \n Romånia, \n
sa tul Glimboca din jude]ul Cara[-Severin,
unde lucreaz` circa 100 de persoane \n
prezent. 

„Am m`rit capacitatea de produc]ie a
caselor de marcat electronice [i ne a[tept`m
ca profitul local s` creasc` cu peste 60%
anul acesta. |n luna august vom pune pe
pia]` peste 5.000 de case de marcat pe care
le-am våndut deja”, a declarat Marius
Ursulescu, directorul general al Custom
Production Europe SRL (CPE), compania
care ad mi nis treaz` activitatea fabricii de la
Glimboca. 

Grupul italian a \nfiin]at fabrica din
Romånia \n 2006, \n cadrul acesteia produ -
cåndu-se \n principal dispozitive de tip POS
(point of sale) pentru sectorul de retail, in -
clusiv imprimante fiscale, precum [i echipa -

mente de imprimare pentru industria de
avia]iei [i ticketing. 

„Din 2006 [i pån` acum am extins
businessul din Romånia constant. |n prezent
suntem singurul produc`tor de case de
marcat electronice din Romånia, iar solu]iile
noastre fiscale sunt certificate deja \n 14 ]`ri
din lume. |n Romånia vrem s` dezvolt`m
businessul prin intermediul unei re]ele

proprii de reselleri [i parteneri software”, a
precizat el. 

CPE are \n prezent peste 110 dealeri la
nivel na]ional, ]inta sa de vånz`ri fiind de
100.000 de case de marcat pe o pia]`
estimat` \n total la circa 800.000 unit`]i. 

Birou comercial inaugurat ieri la
Timi[oara, \mpreun` cu un showroom de
prezentare a produselor Custom, vine s` sus -

]in` re]eaua local` de parteneri [i cre[terea
businessului local al grupului italian. 

„Extinderea pe plan local va duce la
m`rirea capacit`]ii anuale de produc]ie de la
200.000 de unit`]i la peste 300.000 de unit`]i
anul acesta”, a subliniat Marius Ursulescu. 

Afacerile CPE au crescut constant \n
ultimii ani, \n anul fiscal anterior, \ncheiat \n
septembrie 2017, acestea apropiindu-se de
10 milioane de euro.

Pe lång` casele de marcat, grupul italian
furnizeaz` [i solu]ii de imprimare pentru
zona industrial`, retail, avia]ie (imprimante
pentru bilete de avion, ale documentelor
pentru bagaj), ticketing (imprimante pentru
bilete la evenimente, bilete de transport \n
comun sau automate de parcare) [i zona de
pariuri sportive [i loterii. Ca atare, grupul
italian va prezenta companiilor locale [i
celelalte produse [i solu]ii din portofoliu,
\ns` \n prezent prioritatea sunt casele de
marcat cu jurnal electronic. Pe lång` solu]iile
B2B, grupul italian are [i o nou` divizie
dedicat` B2C care produce smartphone-uri
[i diferite gadgeturi.

|n afar` de fabrica din Romånia, grupul
italian mai are unit`]i de produc]ie [i \n
China, India, Italia [i Brazilia.

Alt` plecare la Telekom Romånia:
R`zvan Ionescu, directorul de marketing
B2B, p`r`se[te compania la 1 august 
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R~ZVAN Ionescu, directorul de
marketing B2B al Telekom Romånia,
renun]` la func]ia de]inut` la 1 august,

dup` 14 ani petrecu]i \n cadrul com -
paniei, potrivit unor surse din pia]`. 

Aceasta este a doua plecare a unui
manager din cadrul Telekom din ultima
lun`, recent fiind anun]at` [i retragerea
grecului Anastasios Tzoulas de pe
pozi]ia de director financiar. 

R`zvan Ionescu s-a al`turat echipei
Telekom Romånia \n 2004, fiind res -
ponsabil pentru realizarea [i adminis -
tratea unui sistem complex de costuri
pentru serviciile Romtelecom. 

Ulterior, dup` trei ani, el a fost
promovat pe pozi]ia de general manager
regulatory affairs, care din 2010 a fost
extins`, incluzånd [i gestiunea fuziunilor
[i achizi]iilor Romte lecom. 

|n 2013, R`zvan Ionescu a preluat
aceea[i func]ie, de general manager
regulatory affairs \n cadrul companiei
Cosmote, pe care a de]inut-o pu]in peste
un an de zile. 

Apoi, \n aprilie 2014 el a fost
promovat la conducerea depar -
tamentului de marketing pe segmentul
B2B \n cadrul grupului Telekom
Romånia. 

R`zvan Ionescu este absolvent al
Universit`]ii Politehnica din Bucure[ti,
precum [i al {colii Na]ionale de Studii
Politice [i Administrative. 

Telekom Romånia este \n prezent
cel mai mare grup de telecomunica]ii de
pe plan local, cu afaceri cumulate de
peste un miliard de euro. 

ioana.nita@zf.ro

Afacerile nem]ilor
de la Bosch
Service au crescut
cu 30% \n 2017
pe pia]a local`

ALEX CIUTACU

SUBSIDIARA local` a nem]ilor de la
Bosch Service Solutions a \nregistrat
afaceri de 111,2 milioane de lei 
(24,4 milioane de euro) \n 2017, \n cre[tere
cu 36% fa]` de anul anterior, potrivit
datelor furnizate de Ministerul de
Finan]e. 

De asemenea, [i profitul companiei a
crescut de la an la an cu 32%, la circa 8 mi -
lioane lei (1,7 milioane euro). Operatorul
german de servicii [i-a mutat anul trecut
sediul din Timi[oara \n noul proiect de
birouri ISHO Offices, dezvoltat de
antreprenorul Ovidiu {andor, dup` ce a
\nchiriat 6.600 de metri p`tra]i, aceasta
fiind una dintre cele mai mari suprafe]e
\nchiriate \n ultimii ani \n ora[ul din vestul
Romåniei. 

„Relocarea biroului nostru din
Timi[oara ne ofer` ocazia de a oferi
angaja]ilor Bosch un mediu de lucru
modern cu elemente inovatoare”, spunea
Raluca Romånu, directorul general al
Bosch Service Solutions Timi[oara, \n
octombrie anul trecut, cånd anun]a
mutarea sediului. Anul trecut, compania a
avut \n medie 858 de angaja]i \n Romånia,
cu 172 mai mul]i fa]` de 2016. 

Veniturile Orange Romånia au crescut \n
primul semestru la peste 520 mil. euro 
Consumul de date mobile a explodat \n al doilea trimestru, fiind cu 80% mai mare fa]` de T2 2017.

R~ZVAN IONESCU, directorul de
marketing B2B al Telekom Romånia,
renun]` la func]ia de]inut` la 1 august,
dup` 14 ani petrecu]i \n cadrul companiei

Nobel Romånia a \nregistrat \n 2017
un profit mai mic cu aproape 50%

Nobel Romånia, subsidiara local` a
companiei de telecomunica]ii cu sediul
central \n Insulele Bermude, a \nregistrat
\n 2017 un profit de 1,5 milioane de lei
(332.000 de euro) pe pia]a local`, \n
sc`dere cu 44% fa]` de anul anterior,
potrivit datelor de la Ministerul de
Finan]e. Acest profit a fost ob]inut la o
cifr` de afaceri de 62,7 milioane lei
(13,7 milioane euro), \n sc`dere cu 10%
fa]` de 2016. Alex Ciutacu

Americanii de la Euronet Services [i-au
majorat afacerile locale cu 10% \n 2017 

Subsidiara local` a operatorului
american de ATM-uri Euronet Services a
\nregistrat pe pia]a din Romånia un
profit de circa 13,6 milioane de lei 
(3 milioane de euro) \n 2017, \n cre[tere
cu 31% fa]` de anul anterior. Primul
bancomat Euronet a fost instalat \n
Romånia la finele anului 2010.
ATM-urile se afl` \n loca]ii independente
precum centre comerciale, cl`diri de
birouri, hoteluri, aeroporturi dar [i \n
anumite agen]ii bancare. |n prezent,
re]eaua de bancomate a Euronet de pe
pia]a local` dep`[e[te 500 de ATM-uri.
Alex Ciutacu

Click

Nr. Site Clien]i unici*

1 olx.ro 779.297

2 stirileprotv.ro 732.524

3 adevarul.ro 603.782

4 digi24.ro 592.816

5 a1.ro 501.271
*Trafic din Romånia [i str`in`tate. SURSA: SATI

Top 5 cele mai vizitate
site-uri, 25 iulie

Nume: Magisto Video 
Editor & Maker
Platform` soft:
Google Android
Pre]: gratis
Dezvoltator: Magisto  
Func]ionalitate: aplica]ia le permite
utilizatorilor s` creeze clipuri video pentru
re]elele de socializare \n doar cåteva minute
direct de pe telefonul mobil. Ace[tia nu au
nevoie de cuno[tin]e tehnice \n domeniu,
aplica]ia avånd o func]ie smart pentru
realizarea colajelor foto sau a unui slideshow,
care par adev`rate clip-uri video, \ns` create
doar cu ajutorul fotografiilor. Utilizatorii pot
ad`uga diferite efecte pozelor, precum [i s`
aleag` muzica dorit` pentru fundalul sonor.
Odat` create, utilizatorii pot distribui clipurile
video cu u[urin]` pe re]elele de socializare
precum Facebook sau Instagram. Ioana Ni]`

Aplica]ia zilei

6.696.308
vizitatori unici zilnici neduplica]i 

Mai mul]i clien]i pentru serviciile 4G
Clien]ii Orange la 30 iunie 2018 pentru principalele servicii oferite
Indicator Valoare

Nr. total de clien]i pentru serviciile mobile, fixe [i TV 10.537.000
Nr. clien]i pentru serviciile mobile 4G 3.600.000
Nr. clien]i pentru serviciul TV prin cablu [i satelit - Orange Home TV  448.000
Nr. clien]i pentru serviciile fixe \n band` larg` 234.000
Nr. clien]i pentru serviciile convergente fix-mobil 120.000

SURSA: datele furnizate de companie

Afacerile CPE au crescut constant
\n ultimii ani, \n anul fiscal anterior,
\ncheiat \n septembrie 2017,
acestea apropiindu-se de 
10 milioane de euro.

Liudmila Climoc, 
CEO-ul Orange Romånia:

„Clien]ii no[tri vor s`
fie conecta]i oriunde
[i oricånd, indiferent
de tehnologie. Pe
lång` conectivitate [i
mobilitate
ne\ntrerupte, ace[tia
\[i doresc o experien]`
simpl` [i la \ndemån`.”


