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BIBIANA STANCIULOV,
Manager, Sonimpex
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Afacere cu suflet [i
TRADI}IE LA TOPOLOVENI
Este cunoscut` prin magiunul de prune de Topoloveni mai mult decåt
prin numele s`u. Bibiana Stanciulov, Manager la Sonimpex, [i-a \nceput
aventura antreprenorial` la sec]ia de fructe din Topoloveni \n 2001.
De atunci, notorietatea brandului a crescut an de an. DE OANA GRECEA
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`cea comer] \n zona privat`

economic” [i furnizor al Casei Regale a
locuin]a [i nici biroul, care este \ntr-un
Romåniei pentru toate produsele sale.
apartament din zona Titan. Cu toate c`
[i \n zona de licita]ii \nainte de a
nici \nceputurile antreprenoriatului n-au
prelua sec]ia de fructe de la
fost u[oare, ac]ionarul Sonimpex
Topoloveni. Ultima dat` cånd a
MAGIUN DE VI}~ VECHE
apreciaz` c` momente mai grele au fost
lucrat pentru cineva a fost
Investi]iile de-a lungul timpului \n
\n ultimii ani, deoarece a trebuit s`
pentru Radiodifuziunea Român`, de
fabrica de la Topoloveni s-au ridicat la
renun]e la activit`]i comerciale \n
unde Bibiana Stanciulov a plecat prin
aproximativ 1,7 milioane euro. Compania
favoarea produc]iei, ca principal` surs`
demisie atunci cånd s-a sim]it cenzurat`.
a accesat [i fonduri europene \n valoare
de venit.
“Am intrat \n afaceri \n 1993, mi-am luat
de 500.000 euro, cu o coparticipare
]eap` dup` ]eap`, c` era Vestul s`lbatic
de 50%. “M-am gåndit c` eu, ca s` pot
\n România, [i am hot`rât s` intru \n
vinde \n afar`, trebuie s` am o
DIVERSIFICAREA PRODUSELOR
zona licita]iilor cu statul. A[a m-am trezit
recunoa[tere interna]ional`, pentru c`
Bazinele de materie prim` pentru
cu fabrica de la Topoloveni”, \[i
to]i vor spune: «Magiun f`cea [i bunica».
produsele fabricii din Topoloveni sunt
aminte[te Stanciulov, de profesie
Cel mai dificil de demonstrat a fost c`
jude]ele din jurul zonei Arge[. |n 2012
sociolog. “Licita]ia din 2001 a fost f`cut`
re]eta este foarte veche, respectiv din
s-au introdus mai multe sortimente,
prin lichidare judiciar`, ceea ce \nseamn`
1914. Am g`sit-o \n Arhivele Na]ionale.
produc]ie care acoper` activitatea din
c` acolo nimic nu func]iona. Eu am
Este re]eta lui Maximilian Popovici, pe ai
martie pån` \n decembrie. “|n acest
crezut c` voi cump`ra fabrica. Dar era
c`rui urma[i i-am c`utat dar nu i-am mai
moment pe pia]a noastr` nu exist`
sec]ia de magiun, rachiuri [i legume
g`sit”, spune Stanciulov. Tehnologia de
concuren]` loial`, deoarece suntem
deshidratate, iar fabrica Topoloveni era
preparare folosit` const` \ntr-un sistem
singurii cu toate produsele branduite [i
fabrica Topoloveni, nu avea nicio treab`
bain-marie, \n cazane cu pere]i dubli prin
\nregistrate [i totu[i au existat [i se mai
cu sec]ia”, poveste[te managerul
care circul` abur, iar produsul se prepar`
\ncearc`, \n mod ilegal, copierea
Sonimpex.
la temperaturi controlate, menajante, de
brandurilor noastre; «natural»
A licitat, a cå[tigat, a pl`tit
presupune norme clare de
2,7 miliarde lei vechi din credite
absen]` a zah`rului ad`ugat, a
CIFRE
bancare. “Totul era plin de
s`rii, a respect`rii trasabilit`]ii.
Magiunul de Topoloveni
rugin`, nici nu-mi venea s` cred c`
Cu cåt urci \n faim`, cu atåt ai
Cifra de afaceri 2011: 4,54 mil. lei
tr`iesc ce tr`iesc, c` eu eram acolo, eram
mai mul]i du[mani \n jurul
Anul \nceperii afacerii: 2001
\ntr-un fel de moarte lent`”, \[i aminte[te
t`u”, spune Stanciulov.
Investi]ia total`: 1,7 milioane euro
Stanciulov de co[marul prelu`rii. Dup`
Compania a \nregistrat la
un r`gaz de cåteva zile, antreprenoarea
OSIM denumirea de
Num`r de produse: 16
s-a \ntors la Topoloveni ca s` afle ce se
“Topoloveana” (care \nseamn`
Num`r de angaja]i permanen]i: 25
producea \nainte, unde sunt oamenii [i s`
[i dulcea]a de fructe cu sirop de
Produc]ie: 20.000 - 25.000 borcane/pe sortiment
stabileasc` o strategie de \nceput. A
m`r), \nregistrat` [i \n Spania.
desfiin]at rachiul, a cooptat-o pe fosta
|n c`utarea confirm`rii
directoare [i a \nceput s` investeasc`.
68-70 de grade Celsius, timp de
produselor s`n`toase care ies de pe
“De-acolo a \nceput nebunia. Cred c` am
12-14 ore. De[i costisitoare, aceast`
poarta fabricii Topoloveni,
mai dat \nc` o dat` valoarea companiei
procedur` confer` produselor finite
antreprenoarea este \n proces de
doar ca s` cårpesc. Din august pån` \n
avantajul neperisabilit`]ii, astfel c` nu au
ecologizare cu cel mai important furnizor
octombrie era \n stare de func]ionare.
nevoie de conservan]i sau aditivi pentru
de prune, de la Iancu Jianu, care de]ine
Cånd a \nceput s` miroas` a magiun
p`strare, r`månånd 100% naturale.
80 de hectare, pentru ca de la anul s`
am zis c` ceva se \ntåmpl`”, mai spune
Drumul pån` la premii [i recunoa[teri
poat` scrie pe produse denumirea
ac]ionara Sonimpex.
interna]ionale nu a fost u[or, dar Bibiana
“ecologic”.
Din acel moment, cele dou` for]e unite
Stanciulov \[i dore[te s` lase ca
Recent, de brandul [i notorietatea
(fosta directoare [i actuala proprietar`)
mo[tenire un brand. Dac` la \nceputul
Topoloveni [i Topoloveana (care au \n
au reu[it s` mute mun]ii din loc. Se
produc]iei magiunul pleca \n butoaie de
acest sens indica]ia geografic`
investea, se certifica produc]ia, se f`ceau
250 kg \n Austria, acum el pleac`
protejat`) s-a folosit o fabric`
planuri de diversificare. Calitatea
ambalat \n borcane ecologice. De la un
concurent`, care s-a deschis \n
produselor a fost recompensat` cu
singur produs s-a ajuns la 16 produse, iar
localitate [i comunic` produsele sale
Indica]ia Geografic` Protejat` a Comisiei
]inta \n viitor prevede o diversificare [i
sub aceast` denumire. Topoloveni este
Europene (2011) pentru produsul
mai mare. |ncepånd cu anul 2002,
una dintre cele mai cunoscute localit`]i
tradi]ional romånesc “Magiun de prune
“Topoloveni”, respectiv “Sonimpex
din industria alimentar` romåneasc`.
Topoloveni”, au fost cå[tigate premii la
Topoloveni” au fost \nregistrate la OSIM.
“Orice brand ulterior care con]ine \n
Institutul Interna]ional al Gustului de la
De[i un antreprenor de succes, Bibiana
denumire aceast` indica]ie geografic`
Bruxelles pentru mai multe produse.
Stanciulov nu [i-a schimbat cu nimic
(«de Topoloveni») \[i revendic`
Sonimpex Serv Com este de]in`toare a
stilul de via]`. Chiar dac` firma a crescut
notorietatea produsului nostru”,
certificatului de “cod NATO de agent
\n prestigiu, ea nu [i-a mutat nici
spun oficialii de la Sonimpex. Biz
Biz
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