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În 2010, Arctic a mărit capacitatea de producţie şi a continuat investiţiile 

în fabrica de la Găeşti 

 

Arctic, liderul pieţei locale de electrocasnice, a finalizat anul 2010 cu o cifră de afaceri de 200 

milioane de euro, cu 6% mai mult decât anul anterior, peste 80% din această cifră fiind 

realizată din vânzarea produselor fabricate la Găești. 

 

În 2010, fabrica și-a extins capacitatea de producție cu 17% față de anul anterior, până la 

1,400,000 de unități. Totodată, în ciuda contextului economic dificil, anul trecut Arctic a fost 

printre puținele companii care a făcut angajări, echipa Arctic numărând în prezent 2438 

angajați.  

 

În prezent, din producţia locală, exporturile Arctic reprezintă 80%, compania înregistrând  în 

2010 o creştere a volumului de unităţi exportate cu peste 18%, de la 835.000 în 2009 la peste 

986.000 unități anul trecut. Aparatele frigorifice produse la Găești sunt direcționate către piețe 

precum Turcia, Spania, Franța, Germania, Anglia, Polonia. Mizând pe dezvoltarea exporturilor, 

compania a investit la fabrica de la Găești 6,5 milioane de euro, direcționate în principal în 

eficientizarea proceselor, noi tehnologii și creșterea capacității de producție.  

 „Evoluţia Arctic din 2010, în contextul economic actual, este un real succes. În condiţiile în care 

piaţa domestică s-a diminuat, creşterea capacității de producție cu 17% a fabricii de la Găești și 

mărirea echipei sunt indicatori evidenți ai faptului că Arctic este o companie sănătoasă, cu o 
evoluție susținută.”, a declarat Monica Iavorschi, director general Arctic. 

La Găești sunt fabricate zilnic 6000 de produse, dintre care 60 de produse principale şi mai mult 

de 700 de produse derivate, gama de produse fiind astfel gândită încât să acopere atât 

cerințele de pe piața externă cât și din cea internă. Totodată, Arctic este singura companie din 

cadrul grupului Arçelik care deţine o linie de producţie a congelatoarelor orizontale, fiind 

furnizor unic pe acest segment de produse pentru întregul grup. 

Din anul 2004, fabrica Arctic a beneficiat de investiţii importante în noi tehnologii, dar şi de 

implementarea unor sisteme moderne de management al producţiei, precum Total Productive 

Maintenance (TPM) şi Six Sigma. Sistemul TPM urmărește creșterea nivelului de productivitate 

prin creșterea capacității de producție corelată cu reducerea costurilor. Conceptul acestui sistem 

este „zero pierderi” și poate fi aplicat tuturor funcțiilor active în cadrul unei organizații. Scopul 

final este obținerea unui proces de producție fără sincope, fără accidente și fără rebuturi. Anul 

acesta, ca o confirmare a standardelor înalte de producție ale fabricii de la Găești, Arctic a  

primit din partea “Japan Institute Plant Maintenance”, Premiul de Excelență pentru Consecvența 

în implementarea sistemului Total Productive Maintenance (TPM). Arctic este prima companie 

din România care primește această recunoaștere. 

 

În piața domestică, anul 2010 a reprezentat pentru Arctic un an de creștere a cotei de piață 

până la 35,5%, devenind astfel lider pe cele trei mari categorii de electrocasnice mari: aparate 

frigorifice – 47%, maşini de spălat – 29%, aragazuri – 33%. 
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### 

Arctic face parte din grupul Arçelik, al treilea producător european de aparatură electrocasnică. 

Producător şi distribuitor de produse electrocasnice, Arçelik a fost înfiinţat în 1955. La peste 50 

de ani de la înfiinţare, produsele companiei Arçelik sunt prezente în peste 100 de ţări din 

întreaga lume. Compania deţine 11 unităţi distincte de producţie în 4 ţări şi are aproximativ 

19.000 angajaţi. Portofoliul Arçelik include 10 branduri: Arçelik, Beko, Grundig, Altus, 
Blomberg, Elektra Bregenz, Arctic, Leisure, Flavel şi Arstil.  

Grupul Arçelik, una dintre cele mai mari companii ale grupului Koç este recunoscută la nivel 

internaţional pentru inovaţia, tehnologia, designul şi unităţile sale de producţie. Arçelik este în 

Turcia liderul absolut în ceea ce privește aplicațiile depuse pentru brevete de invenție. 

Compania este proprietarul a peste o treime din aplicaţiile pentru brevete de invenţie depuse 

din partea Turciei la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale. La nivel internațional, 

Grupul Arçelik este singura companie turcească din cele 500 de companii semnatare ale 

Tratatului Internațional de Cooperare în domeniul brevetului de invenție (PCT), tratat 

administrat de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale. Grupul se află pe locul 95 în 
acest clasament. Arçelik a înregistrat în 2010 o cifră de afaceri de 3,487 miliarde de euro. 

Pentru mai multe informaţii despre compania Arçelik precum şi despre produsele sale, vizitaţi 

www.arcelikas.com. 

 

 

http://www.arcelikas.com./

