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500 euro/mp este pre]ul mediu pentru
amenajarea unei gr`dini verticale \n România

Când natura
devine
business
|N ORA{ELE SUFOCATE DE STICL~, O}EL {I
BETON |{I FAC APARI}IA SPA}II VERZI CARE
SE CA}~R~ LA PROPRIU PE PERE}I.
GR~DINILE VERTICALE |NCEP S~-{I FAC~
LOC {I |N CL~DIRILE DIN ROMÂNIA.
DE LELIA PETRESCU
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e faci când nu ai
suficient spa]iu pentru
o gr`din`? Gânde[ti
\ntr-un alt plan. A[a au ap`rut
gr`dinile verticale, perfecte
pentru ora[ele de azi [i de mâine. Acum opt ani, Cristian Anghel era \nc` student, dar a venit cu ideea lui de business, un
centru de agrement de aproape o jum`tate de milion de euro, la emisiunea “Arena Leilor”,
de la TVR. De[i lipsa de preg`tire economic` a tân`rului
[i-a spus cuvântul, acesta a
câ[tigat \ncrederea unui business angel, numai c` parteneriatul dintre cei doi a continuat
pe o direc]ie diferit`. A[a a
ap`rut ideea de a amenaja
gr`dini [i spa]ii urbane, concretizat` \n Arta Gr`dinilor, \n
care ac]ionariatul s-a \mp`r]it \n

mod egal \ntre cei doi. Una dintre specialit`]ile companiei este amenajarea gr`dinilor verticale, un domeniu aflat \nc` \n
stadiu incipient \n România, cu
standarde \nc` \n curs de decantare, dar care permite abord`ri originale.
Gr`dinile verticale stârnesc
interes mai ales la nivelul
companiilor preocupate de
ecologie [i respect fa]` de
mediu, \ns` businessurile din
acest domeniu ofer` adev`rate provoc`ri antreprenorilor
care le de]in. Afacerile au fost
deschise mai ales din dorin]a
de a aduce natura mai aproape de peisajul urban, \ns` unii
antreprenori, precum Adrian
Costache, fondator Green
Walls, au realizat din timp poten]ialul pe care \l au gr`dinile

verticale, prin avantajele pe
care le ofer`.
Unele firme au implementat
acest concept din necesitate.
“Colaboratorii no[tri confec]ionau doar sistemele de sus]inere, \ns` clien]ii doreau s` fie inclus [i montajul complet al gr`dinilor verticale”, declar` Mihail
Pan`, reprezentant al Green Life Design. Astfel c`, au sesizat
cererea pe pia]` [i, cu ajutorul
experien]ei \n design de interior
[i amenajare de gr`dini, au putut oferi servicii complete.
Investi]ia ini]ial` pentru o afacere cu gr`dini verticale difer`
de la o companie la alta. Green
Life Design a investit \n stadiul
incipient aproximativ 5.000 euro [i a ajuns pân` la 30.000 \n
prezent. Privind \n urm`, Cristian Anghel, de la Arta Gr`di-

nilor, apreciaz` c` investi]ia
ini]ial` a fost destul de mic`,
pân` \n 10.000 euro. Adrian
Costache, fondator al Green
Walls, spune c` a investit \n total pân` la 50.000 de euro, suma fiind alocat` sediului de birouri, depozitului de plante, instruirii angaja]ilor, aparaturii,
test`rii acesteia, promov`rii online [i offline [i nu numai. Profitul se poate ar`ta chiar dup`
primul an sau al doilea. |ns`
unii antreprenori nu-l simt, pentru c` aleg s`-l reinvesteasc`
\n traininguri pentru \mbun`t`]irea know-how-ului [i a tehnologiei de montaj a structurilor ce formeaz` pere]ii [i a celei de udare automat` a plantelor, \n angaj`ri de personal
datorate cre[terii complexit`]ii
proiectelor. Afacerile de acest

gen au permanent` nevoie de
reinvestire.
O alt` problem` este legat`
de faptul c`, \n general, gr`dinile verticale sunt scumpe pentru pia]a din România. Cristian
Anghel evalueaz` pre]ul real \n
jurul sumei de 500-550 euro /
mp, ceea ce duce la un pre]
mediu de aproximativ 8.000
euro/proiect. Desigur, \n func]ie de dimensiunea [i complexitatea pere]ilor vegetali, pre]ul
poate ajunge pân` la 50.000
euro, dup` cum estimeaz`
Adrian Costache, de la Green
Walls.
Bugetul alocat este mai mare când vorbim despre companii, mai ales cele care au \n vedere bun`starea clien]ilor sau
angaja]ilor s`i. |n ultimii ani s-a
sesizat o cre[tere a cererii pe
aceast` pia]` [i tot mai multe
companii din diverse domenii,
precum telecomunica]ii, cosmetice, retail, horeca, [i-au
\ndreptat aten]ia c`tre pere]ii
verticali. Printre clien]ii Green
Walls se num`r` Allianz }iriac,
Spitalul Ponderas, Rosetti Tower. Green Life Design a avut
de asemenea clien]i din zona
corporate, printre care Global
Vision, EY România, Complexul Her`str`u, iar \n portofoliul
Arta Gr`dinilor se reg`sesc
proiecte pentru EA Games,
Mega Image sau Crowne Plaza. Majoritatea clien]ilor corporate au optat pentru amenajarea unor pere]i vegetali cu diverse plante, dar [i licheni, \n
recep]ia cl`dirilor sau \n s`lile
de birouri, \ns` gr`dinile verticale pot fi integrate \n orice
spa]iu din interiorul companiei.
Misiunea speciali[tilor este
dificil` pentru c` trebuie s` se
plieze dorin]ei clien]ilor, \ns`
trebuie s` se adapteze [i la
clim`, sol, tradi]ii locale, culorile
[i mobilierul de la locul ce trebuie amenajat, infrastructura
locului, tehnici, implanturi de

iriga]ii etc. |n perioada de \nceput mul]i se lovesc de lipsa angaja]ilor cu experien]`. “Gr`din`ritul nu se \nva]` \n nicio
[coal` din România”, spune
Cristian Anghel. O alt` provocare pentru acesta a fost faptul
c` a \nceput s`-[i promoveze
afacerea exact \n perioada de
criz` economic`. “Erau pu]ini
clien]i dispu[i s` investeasc` \n
amenaj`ri interioare green [i
mai ales \ntr-un concept pu]in
cunoscut pe pia]a româneasc`”, arat` fondatorul Arta
Gr`dinilor.
Dificult`]ile nu au disp`rut,
\ns`, pentru dezvoltarea companiilor din acest domeniu. {i
\n acest domeniu, antreprenorii
repro[eaz` complexitatea legisla]iei, \n special a Codului fiscal, birocra]ia [i lipsa predictibilit`]ii fiscale. Un alt impediment este reprezentat de faptul
c` \n România primeaz` pre]ul.
“Dac` vinzi pere [i un concurent vinde tot pere, dar putrede
[i le afi[eaz` la jum`tate de
pre] fa]` de ale tale, consumatorul român are tendin]a de a
alege putregaiul”, spune Cristian Anghel.
Businessurile din domeniul
amenaj`rilor de gr`dini verticale a ajuns \n fa]a urm`torilor
pa[i de dezvoltare. Astfel, fondatorul Arta Gr`dinilor dore[te
s` extind` partea de comer]
online. Dup` ce a \ncheiat recent parteneriate cu produc`tori europeni de materie prim`
[i produse finite pentru gr`dini
verticale [i acoperi[uri verzi,
este \n c`utare de investitori.
Cristian Anghel promite, \ncepând cu sezonul de toamn` al
anului 2015, sisteme de acoperi[uri verzi la cheie la pre]uri
de 40 euro/mp. La rândul s`u,
fondatorul Green Walls dore[te
s` dezvolte un nou concept,
Smart Garden, ce va permite
automatizarea mentenan]ei
pentru pere]ii vegetali. Biz
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