
 

 
Comunicat de presă 

 

Vivre a înregistrat în 2019 venituri totale de peste 197 milioane lei 

și o EBITDA de aproximativ 7 milioane lei 

 

București, 13 mai 2020 - Vivre, principalul retailer online de mobilier și decorațiuni 

din Europa Centrală și de Est, prezent în nouă țări europene, raportează venituri 

totale de peste 197 milioane lei pentru anul 2019, cu un profit înainte de plata 

dobânzii, impozitelor, deprecierii și amortizării („EBITDA”) de aproximativ 7 

milioane lei, mai mult decât dublu față de EBITDA realizată în 2018 (2,8 milioane 

lei).  

În perioada menționată, compania și-a dublat capitalurile proprii, până la 

valoarea de 11,4 milioane lei, ca urmare a creșterii capitalului social cu aproximativ 

1,7 milioane lei și a realizării unui profit net de aproximativ 3 milioane lei. La finalul 

lui 2019, valoarea totală a activelor imobilizate se ridica la peste 17,5 milioane 

lei, în timp ce valoarea activelor curente depășea pragul de 52 milioane lei. 

În 2019, Vivre a continuat să își consolideze poziția pe piața e-commerce de 

mobilier și decorațiuni, vizând o creștere consecventă a tuturor liniilor de business. 

Astfel, compania a făcut demersuri constante și în extinderea bazei de furnizori. 

Aceasta cuprinde în prezent 8.700 de parteneri, asigurând o diversificare 

accelerată a ofertelor într-un timp cât mai scurt. Totodată, investițiile în 

tehnologie și în dezvoltarea constantă atât a platformelor interne, cât și a celor 

pentru parteneri au permis o automatizare sporită a fluxului operațional. 

„Analizând 2019, putem afirma că a fost un an de cotitură pentru Vivre, întrucât am 

reorganizat echipa executivă, ne-am consolidat relația cu partenerii strategici și ne-am 

clarificat strategia de creștere. Eficientizarea operaționalului rămâne o prioritate pentru 

noi și în 2020 și o completăm cu linii noi de business mai puțin solicitante operațional (și 

mai puțin limitative, cum ar fi marketplace și #împreună). Structura Vivre ne permite să 



 
ne adaptăm schimbării, dar și să venim în timp real în întâmpinarea clienților cu 

experiențe diversificate, conform nevoilor lor.  

Suntem bucuroși că reușim să aducem, pe o singură platformă, furnizori de renume din 

întreaga lume și că punem zilnic la dispoziția clienților noștri sute de mii de produse. 

Suntem nativi digitali și am demonstrat că avem o capacitate incredibilă de a ne adapta. 

Vivre dispune de o echipă solidă, cu un management experimentat, de aceea suntem 

încrezători că vom reuși să transformăm provocările economice în succese de business”, 

a declarat Monica Cadogan, CEO Vivre. 

Din oferta totală pusă la dispoziția clienților, 70% din produse se află în stocul 

furnizorului și au o perioadă de livrare de 3-4 saptamani, iar 30% din produse sunt în 

centrele logistice Vivre. Pentru acestea, compania oferă serviciul de livrare rapidă, cu 

un termen de 1-2 zile în România și până la 5 zile în alte țări, în funcție de logistica 

locală.  

Raportul complet privind situația financiară a companiei din 2019 poate fi pus la 

dispoziţia publicului în scris, la cerere. Totodată, acesta pot fi accesate și online, la 

adresa www.vivre.eu. 

Vivre este principalul e-commerce din industria home & deco din CEE, fondat în 2012 de antreprenori 

români, cu vânzări în 9 țări din centrul și estul Europei: România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Slovenia, 

Cehia, Croația, Polonia și Grecia. Pe site-urile și aplicațiile mobile Vivre sunt disponibile peste 150.000 

de piese de mobilier, decorațiuni, textile și accesorii, colectate de la furnizori din întreaga lume. Vivre 

oferă zilnic mii de produse noi pentru cei care vor să devină proprii designeri. Promisiunea pe care 

compania o respectă încă de la lansare este aceea de a pune la dispoziția clienților o destinație online 

unde pot găsi mobilă și accesorii potrivite personalității lor. 

 

http://www.vivre.eu/

