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Peste 7.000 de produse ale 
grupului de fi rme SN 
Deco sunt vedetele noului 
showroom de pe Şoseaua 
Sibiului nr. 182. Marea 
deschidere este programa-
tă pentru marţi, 11 aprilie, 
când medieşenii pot profi -
ta de reduceri şi ofer-
te-surpriză.

Mihai COLIBABA

Primii clienţi vor benefi-
cia de o reducere de 10 la 
sută pentru toată gama de 
produse, inclusiv cele reali-
zate la comandă, după care 
vor fi lansate promoţii lu-
nare, anunţă reprezentanţii 
SN Deco Group.

Elegant şi durabil
La Mediaş vor fi expuse 

aproximativ 7.000 de pro-
duse, de la elemente de de-
coraţiuni interioare, siste-
me de umbrire de interior 
şi de exterior, mobilă, au-
tomatizări, uşi de garaj, 
porţi, copertine, marchize, 
corpuri de iluminat, rame 
foto, perdele, galerii, tapet, 
pardoseli interioare (par-
chet din lemn masiv, lemn 
stratificat şi laminat), par-
doseli exterioare pentru zo-
ne umede, covoare, moche-
te pentru zone rezidenţiale 
sau industriale, toate tipu-
rile de canapele, la scaune, 
sobe, şemineuri sau teraco-
te. „Aproape toate sunt pro-
duse proprii. Cel puţin 70 
la sută din toată marfa ex-
pusă este reprezentată de 
produse proprii. Producem 
mobilier cu o notă exclusi-
vistă, bucătării, dormitoa-
re, livinguri, orice client 
poate să vină la noi cu o 
poză şi exact aşa putem pro-
duce. Cam tot ce se produ-
ce în cadrul grupului vrem 
să prezentăm în acest show-
room. Toate produsele fir-
melor noastre se vor putea 
regăsi aici, asta a fost ide-
ea. Conceptul de prezenta-
re, încă de la intrare, este 
similar unui apartament sau 
unei case: o zonă de living, 
urmează bucătăria, apoi 
avem partea de grădină, 

partea de exterior cu tâm-
plărie PVC, rulouri exteri-
oare şi tot ce ţine de par-
tea aceasta, copertine şi 
marchize, automatizări, du-
pă care mergem la uşile de 
interior şi exterior, apoi in-
trăm în baie, dormitor şi o 
zonă de hol, ca să acope-
rim tot ceea ce înseamnă 
interior şi exterior. Pe scurt, 
aici găsiţi tot ce trebuie pen-
tru finisajul la o casă“, a 
precizat Uwe Draser, preşe-
dintele grupului SN Deco.

Produse româneşti, 
create în România 
şi cu români

La primul nivel al show-
room-ului este amenajată 
zona ambientală, etajul al 
doilea este dedicat perde-
lelor şi elementelor de sus-
ţinere, galerii, şine de ta-
van, covoare, mochete şi 
decoraţiuni interioare, iar 
la al treilea etaj se pot gă-
si canapele, saltele, măsu-

ţe, scaune şi multe alte pie-
se de mobilier. Toate pro-
dusele includ numai cele 
mai bune componente, ca-
re costă puţin mai mult, dar 
oferă garanţia calităţii su-
perioare, a adăugat Draser. 
„La toate produsele vrem 
să punem preţ pe calitate, 
aşa ne diferenţiem de con-
curenţă. În afară de ceea ce 
producem direct, produse-
le noastre includ compo-
nente din alte branduri de 
renume cu care colaborăm, 
cum este Somfy pe partea 
de automatizări“, menţio-
nează acesta.

Proiect pilot
Showroom-ul de la Me-

diaş este primul amenajat 
pe noul concept şi la aceas-
tă scară mare. SN Deco a-
re deja colaborări cu aproa-
pe toate firmele mari de bri-
colaj, însă a decis să-şi pro-
moveze produsele de lux în 
showroom-urile proprii. 
„Mai avem şi alte show-

room-uri mai mici, în spe-
cial pentru sisteme de tâm-
plărie PVC şi sisteme de 
umbrire. Acum am zis să le 
adunăm pe toate într-un 
showroom, iar acesta este 
primul pas. După ce vom 
evalua impactul la Mediaş, 
ne gândim deja să mergem 
pe extindere, de exemplu 
ne-ar interesa să deschidem 
showroom-uri la Bucureşti, 
la Timişoara sau la Braşov, 
poate şi la Sibiu. Practic, 
închidem cercul cu toate 
firmele din grup, de la ma-
teria primă şi până la pro-
dusele finite, expuse şi co-
mercializate în regim pro-
priu. Fiecare firmă are ro-
lul ei şi acum cercul se în-
chide. Ne adresăm persoa-
nelor fizice, după ce, la în-
ceput, am ţintit cu precă-
dere clienţii persoane juri-
dice. De acum suntem des-
chişi vânzării cu amănun-
tul, direct către beneficiari, 
mai ales dacă vorbim de cli-
enţi care pun valoare pe ca-
litate. Putem să le oferim 
şi consiliere de specialitate 
celor care pornesc la drum 
şi vor să-şi amenajeze o ca-
să, pentru că am constatat 
cât de importantă este par-
tea de consultanţă în orice 
proiect nou“, a explicat Uwe 
Draser.

OFERTE SPECIALE | SN Deco deschide, marţi, un showroom generos şi le promite medieşenilor multe surprize plăcute

SN Deco, mai aproape de medieşeni

Din cele 7.000 de articole comercializate, o pondere importantă o dețin perdelele și 

draperiile, produse special pentru SN Deco de către fi rme din Turcia, China și alte țări. 

„Avem perdele pe stoc, în valoare de 1,5 milioane de euro, la centrul logistic de la Șeica 

Mică. Suntem unul dintre cei mai mari importatori de perdele“, se mândrește Uwe Draser.

Perdele de 1,5 milioane de euro

Amenajat într-un spațiu în suprafață de aproape 500 
metri pătrați, pe trei nivele, showroom-ul SN Deco se afl ă 
pe Șoseaua Sibiului nr. 182 și va funcționa de luni până vi-
neri între orele 9.00 și 19.00, iar sâmbăta de la 9.00 la 
14.00. Întreaga gamă de produse a grupului SN Deco este 
prezentată și pe www.sndeco.ro.
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Trenul vieţii l-a purtat de 
la Şeica Mică la Stuttgart 
şi retur. Transilvania 
înseamnă acasă pentru 
Uwe Draser. Cum a reuşit 
el să transforme un ateli-
er de dulciuri în SN Deco, 
un grup de fi rme cu 400 
de angajaţi? Monitorul vă 
spune povestea unuia 
dintre cei mai importanţi 
oameni de afaceri din 
zona Mediaşului.

Mihai COLIBABA

Totul a început la Şeica 
Mică, unde familia Draser 
producea halviţă şi alte bu-
nătăţi după reţete ştiute de 
saşi din generaţie în genera-
ţie. „Firma Siebenburgisches 
Nugat a fost înfi inţată în anul 
1991, de către tatăl meu, ca-
re pe vremea aceea producea 
dulciuri şi sucuri: ciocolată 
de casă, halviţă, frucola… E-
ra în Şeica Mică, avea 30 de 
oameni, majoritatea erau saşi. 
În î91, cum au plecat toţi în 
Germania, a rămas fără oa-
meni care să muncească, oa-
meni care cunoşteau reţete-
le şi secretele acestor produ-
se. N-a mai putut produce, 
fi indcă nu mai avea cu cine, 
şi aşa ne-am gândit să schim-
băm profi lul. Din păcate! Eu 
şi astăzi aş mai vinde halvi-
ţă, dar, în primul rând, n-am 
cu cine să produc. De vân-
dut, cred că aş putea vinde, 
că cerere sigur ar fi “, zâm-
beşte Uwe Draser, cu gândul 
la începuturile modeste ale 
afacerii sale.

Momentul de cotitură
Întors din Germania, un-

de a studiat administrarea 
afacerilor, Uwe a preluat frâ-
iele fi rmei, împreună cu vii-
toarea sa soţie. Era o adevă-
rată nebunie să „te privati-
zezi“, însă tânărul care în co-
pilărie îşi dorea să devină as-
tronaut s-a hotărât să mear-
gă cu valul, aşa că zorii ca-
pitalismului se arătau promi-
ţători. „Eu eram tânăr, tata 
avea deja o vârstă şi aşa ne-am 
reprofi lat şi am zis că trebu-
ie să facem altceva. În 1996, 
ne-am reîntors în România 
cu soţia şi am început să im-
portăm tot pe fi rma aceasta, 
Siebenburgisches Nugat, mo-
chete şi covoare. Am avut pri-
mul magazin în Copşa Mică, 
cu asta practic am început. 
După aceea, am început să 
ne dezvoltăm, încet, tata ne-a 
predat nouă fi rma în 1997, 

cu opt angajaţi, atunci ne-am 
şi căsătorit şi am început afa-
cerea. Cu greu, infl aţia era 
foarte mare, dobânzile erau 
la 180 la sută, dacă luai bani 

din bancă plăteai 200 la su-
tă pe an, era foarte greu să 
faci afaceri pe vremea aia. 
Dar am avut produse bune, 
mochetă şi covoare, care ne-au 
permis să ne dezvoltăm“, po-
vesteşte omul de afaceri.

„Explozie“ după 2000: 
anul şi fi rma nouă

După câţiva ani în care 
afacerile au crescut şi Sie-
benburgisches Nugat şi-a gă-
sit clienţi în toată ţara, fami-
lia Draser a hotărât că e mo-
mentul să extindă echipa. 
„Prin 2000, am început să 
ne angajăm şi agenţi de vân-
zări. Până atunci, noi făceam 
tot. Eram şi şefi  şi agenţi, fă-
ceam şi achiziţiile, plecam 
şi în ţară şi aşa mai depar-
te. În 2000, am angajat un 
tânăr, pe dl. Popa, şi am mai 
avut un sprijin. Mai aveam 
opt angajati care lucrau mo-

chetă şi covoare şi atunci am 
zis că ne putem extinde, dar 
ne trebuie şi alte produse, 
că e greu să rămâi numai cu 
o gamă de produse. Aşa am 

început să importăm galerii 
şi şine de tavan pentru per-
dele în 2001-2002. În 2003 
am început producţia aces-
tora. Am zis că noi tot cum-
părăm produse din Germa-
nia, mai bine să încercăm să 
le producem în România. Am 
cumpărat utilaje şi am înce-
put producţia de galerii. Au 
mers foarte bine. În 2004, 
am decis să ne extindem. Am 
început şi producţia de tâm-
plărie PVC cu geam termo-
pan. Creştea şi echipa de 
vânzări şi, treptat, se adau-
gau articole noi la gama de 
produse existentă. Din 2007, 
deja aveam în portofoliu şi 
materiale textile (perdele şi 
draperii) şi alte produse pen-
tru decoraţiuni interioare. La 
sfârşitul anului 2010 am pre-
luat fi rma Lariana din Medi-
aş. Cu aceasta, gama de pro-
duse a fost mult îmbunătă-

ţită. După Lariana, a urmat 
Vamilex, cu prelucrarea ma-
terialului lemnos. Noi înain-
te cumpăram cherestea, o 
prelucram secundar, dar cu 

Vamilex tăiem lemnul direct 
din pădure şi facem atât pre-
lucrarea primară, cât şi cea 
secundară, până la obţine-
rea produsului fi nal. Cred că 
în fi ecare s-a adaugat grupu-
lui câte o fi rmă nouă, ulti-
ma fi ind Teracota Mediaş, în 
acest ritm am dezvoltat gru-
pul, încât în momentul de 
faţă sunt unsprezece fi rme“, 
arată Uwe Draser.

Familia SN Deco
Dacă Georg Draser i-a pre-

dat fi rma cu opt angajaţi, 
Uwe are, astăzi, în jur de 
400. „Majoritatea sunt din 
zona noastră: cei mai mulţi 
la Şeica Mică, fi indcă acolo 
avem şi cea mai mare fi rmă, 
dar şi din Sibiu, Mediaş, Cop-
şa Mică şi localităţile din nor-
dul judeţului“, a menţionat 
acesta. „Noi, în fi rmă, sun-
tem ca o familie. Nu avem 

fl uctuaţii importante de per-
sonal, inclusiv la nivelul con-
ducerii. Eu n-am dat nicio-
dată pe cineva afară. Au mai 
fost oameni care au plecat 
pentru că aşa au simţit, dar 
fără să le cer eu. La fel şi în 
producţie, oamenii au cam 
rămas aceiaşi şi asta contea-
ză mult. Ba, chiar, creşterea 
anuală ne obligă să recru-
tăm noi şi noi angajaţi. Tot 
timpul am investit în oameni 
şi ţinem la oameni. Este cel 
mai important lucru, dacă 
vrei să ai o afacere, nu poţi 
să conduci singur toată fi r-
ma. O conducem noi toţi, 
toţi trebuie să tragem pen-
tru grupul SN Deco, fi indcă 
toţi trăim de pe urma aces-
tuia“, este de părere Uwe 
Draser.

Investiţii pentru viitor
Privind în urmă, Uwe se 

felicită că s-a întors în Ro-
mânia. Privind în viitor, în-
ţelege că mai are mult de 
muncit. De aceea, nu-şi fa-
ce planuri pe termen scurt. 
„Aproape toate fi rmele pe 
care le-am preluat aveau pro-

bleme, mai ales Teracota din 
Mediaş, dar pe toate am re-
uşit să le aducem la standar-
de mai bune, atmosfera de 
lucru să fi e mai bună, dotă-
rile să fi e superioare… nu-
mai atunci funcţionează, da-
că se investeşte într-o fi rmă. 
Încă mai sunt fi rme cu mici 
probleme, dar pentru asta 
investim în ele, ca în viitor 
să ajungă profi tabile. Nu es-
te uşor. În primul rând in-
vestim în oameni, începând 
din producţie şi până la con-
ducere. Aceasta este strate-
gia pe termen lung. Nu ne 
gândim la profi t peste noap-
te. Orice plan de afaceri es-
te gândit pe termen lung, 
vreau ca grupul SN Deco să 
fi e preluat de copiii mei şi 
atunci fac planuri pentru ur-
mătorii 10-15 ani. Avem şi 
produse la export. Cei mai 
buni clienţi ai noştri sunt în 
ţările nordice, unde expor-
tăm o pondere importantă, 
dar şi în Germania şi restul 
Europei. Am pornit impor-
tând produse din Germania 
şi acum le exportăm noi aco-
lo“, conchide Uwe Draser.

PAS CU PAS | Când saşii emigrau cu miile, Uwe Draser a ales România şi a pus pe picioare o afacere sănătoasă

Gustul dulce al succesului
Uwe Draser a făcut școala generală în Șeica Mică, apoi a urmat 

Liceul „Axente Sever” din Mediaș, până în clasa a X-a. „După care am 
plecat în Germania, pentru că la sfârșitul anilor ‘90 cam toți sașii ple-
cau în Germania. Am plecat la Böblingen, în zona Stuttgart. În primul 
rând, m-am angajat un an, pentru că aveam nevoie de bani, apoi am 
început școala de comerț din Böblingen, pe care am urmat-o trei ani 
și jumătate. Am terminat școala la sfârșitul anului 1995 și m-am în-
tors imediat în România și am preluat afacerea. Locuiesc în Șeica 
Mică. Avem o casă și la Mediaș, avem și în Germania o casă, dar 
acolo ajungem tot mai greu, fi indcă avem trei copii care aici merg la 
școală și aici se simt cel mai bine, se bucură dacă mergem în 
Germania, dar după o săptămână deja întreabă: «Când mergem 
acasă?». Aici suntem acasă. Asta mă bucură. A fost greu când ne-am 
întrebat ce să facem, dacă merită să rămânem în România, dacă este 
un viitor pentru copiii noștri. Chiar este un viitor și sper ca și ei să 
înțeleagă asta și să nu plece din țară. Nu putem decide viitorul copii-
lor, dar ne-am bucura dacă ar rămâne aici. Sper că li s-a transmis le-
gătura cu locul natal“, mărturisește el. În timpul liber, Uwe poate fi  
găsit pe coclauri cu ATV-ul sau la vânătoare, însă pe primul plan sunt 
familia și prietenii. „Nu contează ce fac, dar să fi u cu ei!“, afi rmă 
acesta.

„La Șeica Mică sunt acasă“

UWE DRASER | președinte SN Deco

 „Erau cele mai grele vremuri, însă nu ne-am gândit niciodată că am încheiat-o cu 
România. În fi ecare an, veneam cu mare drag în vizită și pentru tata era foarte 
important să vină cineva să conducă afacerea mai departe. Chiar dacă nu era o 
afacere mare, pe vremea aia, dar a fost ceva. Și șansa pe care o aveam aici, 
eram și eu conștient că n-o s-o am în Germania. Au fost multe momente unde ne 
gândeam că ne oprim, dar n-au durat mult aceste momente. Durau câteva ore, 
o zi și după aceea știam că trebuie să mergem mai departe și am mers mai 
departe. Nu am avut probleme foarte mari din cauza crizei. De când este fi rma, 
nu am avut un an unde n-am crescut ca cifră. Nu exista să avem un an unde am 
vândut mai puțin, în fi ecare an am crescut. Cum a venit criza, mulți dintre 
concurenții noștri au dat faliment și asta, pentru noi, o vedem mai mult ca o 
oportunitate - am găsit clienți noi și așa ne-am putut dezvolta și gama.“
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