
            
 

  

 

 
 
 
 

Arctic: 40 de ani de succes! 
 

Bucureşti, 14 mai 2010 – Compania Arctic, liderul detaşat al pieţei de electrocasnice 
din România, sărbătoreşte 40 de ani de existenţă.  
 
Arctic este povestea unei companii româneşti de succes. În cei 40 de ani de activitate, Arctic a dat 
dovadă de continuitate şi adaptare, reuşind să se impună în contexte economice şi politice diferite, 
consolidându-şi an de an poziţia pe piaţa autohtonă. Mai mult, Arctic a demonstrat că o companie 
românească poate fi lider într-o piaţă cu competitori deţinând mărci internaţionale de prestigiu. 
Cota de piaţă Arctic a fost la sfarşitul anului 2009 de 35,3%, volumul total al vânzărilor depăşind 
1.400.000 de unităţi. 
 
Compania Arctic face parte din grupul Arçelik, al treilea jucător pe piaţa de electrocasnice la nivel 
european, şi este prezentă pe piaţa din România cu două branduri: Arctic şi Beko.  
 
„Arctic este una dintre cele mai importante investiţii Arçelik în străinătate şi unul dintre brandurile 
principale la nivelul grupului. Din 2002 până în prezent, investiţiile în fabrica Arctic au depăşit 50 
de milioane de euro, iar rezultatele au fost imediat vizibile în creşterea capacităţii de producţie şi, 
în general, a performanţelor companiei. De aceea ne propunem să continuăm să investim în Arctic, 
pentru că perspectivele de dezvoltare sunt unele foarte bune”, a declarat Levent Cakiroglu, 
Preşedinte al Diviziei Produse de Folosinţă Îndelungată Koç Holding şi Director General Arçelik.  
 
Arctic este unul dintre cele mai prezente branduri romanesti din casele românilor, peste 80% 
dintre familiile din România având un produs ce poartă această marcă. În plus, Arctic este astăzi 
un brand cu notorietate 100%.  
 
 „Cei 40 de ani de existenţă şi rezultatele extraordinare pe care le-am obţinut vorbesc de la sine 
despre povestea de succes Arctic. Ceea ce defineşte astăzi Arctic este poziţia de lider detaşat al 
pieţei de electrocasnice din România, precum şi faptul că este cel mai mare producător autohton 
de electrocasnice. Fabrica de la Găeşti este în prezent o fabrică la standarde internaţionale si una 
dintre cele mai mari fabrici de electrocasnice din regiune.”, a precizat Monica Iavorschi, Director 
General Arctic”. 
 
Fabrica de la Găeşti este o fabrică de nivel european. Datorită investiţiilor din ultimii ani şi a 
implementării sistemului de management al producţiei Total Productive Maintenance (TPM) 
capacitatea fabricii s-a mărit de aproximativ trei ori, în prezent fabricându-se anual aproximativ 
1.200.000 de aparate frigorifice.  
 
 
 
 

 



 

 

 

  

### 
 

Arctic este membru al Grupului Arçelik, al treilea jucător pe piața de electrocasnice din Europa. 
Derulând activităţi precum producţia, vânzarea şi oferirea serviciilor pre şi post vânzare 
consumatorilor care achiziţionează bunuri de folosinţă îndelungată, Arçelik A.Ş. a fost înfiinţată în 
1955. Arçelik A.Ş. oferă produse şi servicii în peste 100 de ţări, având 17.000 de angajaţi, 11 
puncte de producţie în 4 ţări, precum şi reprezentanţe locale în 18 ţări pentru cele 10 branduri 
aflate în portofoliul său (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Blomberg, Elektra Bregenz, Arctic, Leisure, 
Flavel şi Arstil). 
 

Arçelik A.Ş., una dintre companiile de renume din cadrul Koç Group, are notorietate în mediul 
internaţional datorită valorilor oferite precum inovaţie, tehnologie, design şi dezvoltarea producţiei. 
Arçelik A.Ş. este una dintre companiile din Turcia cu cel mai mare număr de patente înregistrate 
oficial: peste 600. În cursul ultimilor 4 ani, Compania a depus peste 10% dintre aplicaţiile pentru 
patente înregistrate în Turcia şi peste 1/3 din aplicaţiile înregistrate la nivel internaţional de WIPO 
(World Intellectual Property Organization –Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale). Arçelik 
este singura companie din Turcia listată în rândul top 500 aplicanţi pentru înregistrarea patentelor 
în cadrul Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (WIPO), deţinând locul 101. În anul 2009, 
Arçelik a înregistrat o cifră de afaceri de EUR 3,1 miliarde. Pentru informaţii suplimentare privind 
compania Arçelik şi produsele sale, puteţi vizita www.arcelikas.com.  
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http://www.arcelikas.com/

