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Progresia geometrică
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Siclu asirian = 180 boabe grau = 6 grame
30.000 boabe grâu = 1 Kg

9.223.372.036.854.775.808

307,4 miliarde tone grâu

Aproximativ 588 milioane tone grâu producţia
mondială 2014

Aproximativ 522 ani producţie cu mecanizarea şi
tehnologia din zilele noastre



1 măslină
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200 locuri într-un avion (medie)

1500 zboruri pe zi

300,000 măsline pe zi

109,500,000 măsline într-un an

1,216,666 kg de măsline într-un an

3,041,665 euro într-un an



10

Număr vizitatori 

16,7 euro (75 lei) 

Total vânzări

Costuri fixe (chirii, salarii, IT&C și multe altele) 

50 euro

100 

Cumpărători (rata de conversie 60%) 60 

Cumpărătura medie  

1000 euro

Costuri bunuri vândute 600 euro

350 euro

Profit

Retail
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Număr vizitatori 

16,7 euro (75 lei) 

Total vânzări

Costuri fixe

50 euro

100 

Cumpărători (rata de conversie 60%) 60 

Cumpărătura medie  

1000 euro

Costuri bunuri vândute 600 euro

350 euro

Profit

Retail

63 

1052 euro

630 euro

100 

16,7 euro 

350 euro

72 euro

(+44%)

100 

65 

16,7 euro 

1086 euro

652 euro

350 euro

84 euro

(+68%)



Progresia geometrică în retail
Studiu de caz – Supermarket  400 mp
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Nr. de vizitatori intr-o zi 1000

Rata de conversie 30% 300

Valoarea medie a unei cumparaturi 30 lei

Numar de zile lucratoare 350

Valoarea anuala a vanzarilor 3,150,000 lei

Margine comerciala 20% 630,000 lei

Costuri fixe 472,500 lei

Profit net 157,500 lei – 5%
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Ce s-ar întampla dacă ar CREŞTE cu 5% 
numărul de vizitatori, rata de conversie şi 

valoarea medie a cumpărăturilor?



Progresia geometrică în retail – Creştere cu 5%
Studiu de caz – Supermarket  400 mp
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Valori curente Crestere cu 5%

Nr. de vizitatori intr-o zi 1050

Rata de conversie 367

Valoarea medie a unei cumparaturi 31,5

Numar de zile lucratoare 350

Valoarea anuala a vanzarilor 4,046,175 lei

Margine comerciala 20% 809,235 lei

Costuri fixe 472,500 lei

Profit net 157,500 lei – 5%
336,735 lei – crestere 

1000

300

30 lei

350

3,150,000 lei

630,000 lei

472,500 lei
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Ce s-ar intampla dacă ar SCĂDEA cu 5% 
numărul de vizitatori, rata de conversie şi 

valoarea medie a cumpărăturilor?



Progresia geometrică în retail – Scadere cu 5%
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Valori curente Scadere cu 5%

Nr. de vizitatori intr-o zi 950

Rata de conversie 237

Valoarea medie a unei cumparaturi 28.5

Numar de zile lucratoare 350

Valoarea anuala a vanzarilor 2,364,075 lei

Margine comerciala 20% 472,815 lei

Costuri fixe 472,500lei

Profit net
315 lei –

scadere cu 99,8%157,500 lei – 5%

1000

300

30 lei

350

3,150,000 lei

630,000 lei

472,500 lei



Idei și know how  

important în 

retail pentru  

creșterea

numărului

clienţilor, ratei

de conversie și 

a valorii medii a 

cumpărăturilor



Sub 5% din retailerii mici măsoară numărul de vizitatori și rata 
de conversie. Sub 0.1% înțeleg puterea levierului și progresia 

geometrică în business.  

Să înveţi lucruri noi pe care să le pui repede în 
practică - cea mai importantă sursă de avantaj 

competitiv. Tehnologia este critică. 

Indicatorii critici pentru sănătatea afacerii în retail sunt
nr vizitatori, rata de conversie, cumpărătura medie și 

secundar costurile. 



Studiile arată că productivitatea crește 30% în medii 
dotate cu sisteme de supraveghere. 

Soluțiile de iluminat cu leduri pot reduce costurile cu 
electricitatea de 10 ori.  

80% din companii spun că oferă servicii de calitate 
superioară.  8% din clienți cred că aceleași companii au 

servicii de calitate superioară.



5-25% probabilitatea de a vinde unui client nou.

60-70% probabilitatea de a vinde unui client existent.  
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