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POZIŢIONARE ACTUALĂ

Rotofei ? Bio / Eco



1. Încă de la crearea gamei Rotofei, am sesizat elementul vizual prezent 
în poziţionare actuală care nu ajută la dezvoltarea brandului Agil. În 
procesul de rebranding, în următoarea prezentare am înlăturat această 
posibilă ameninţare şi anume elementul vizual (contur de salam).

2. A doua ameninţare provine din fontul cu care a fost alcătuit logo-ul Agil 
(Georgia), un font care nu sugerează dinamism, agilitate, energie, fiind 
prea rigid.

3. A treia ameninţare provine din faptul că, prin poziţionarea actuală, 
toate gamele de produse Agil destinate categoriilor de consumatori difer-
ite, low, medium şi premium, sunt girate de o singură identitate şi anume 
de cea a companiei mamă. Având în vedere că o primă împărţire a 
categoriilor de produse a fost efectuată prin crearea gamei Rotofei, 
urmând să dezvoltăm pentru a doua categorie destinată consumatorilor 
premium, gama Bio / Eco, s-a născut a patra ameninţare:

4. Identitate produse de bază Agil (vezi exemplu Passat). Datorită 
abordării noi de piaţă pe segmentul low şi premium, unde au luat naştere 
două categorii de produse separate, girate de către compania mamă, 
singura soluţie pentru a nu avea o abordare confuză în piaţă, este în 
procesul de rebranding, crearea şi a celei de-a treia categorii de produse 
destinată pieţei medii.

5. Pentru că în poziţionarea gamei Rotofei am folosit ca element vizual 
porcuşorul, iar la gama Bio / Eco va fi folosit semnul plus ( + ), avem deja 
a cincea problemă, neputând îngloba în identitatea vizuală a companiei  
aceste elemente. În consecinţă, la repoziţionarea companiei, am 
renunţat la identitatea grafică.

6. Gama Rotofei denotă “energie”, gama de produse Bio am poziţionat-o 
pe atributul “inovaţie”, iar la gama de bază, ne-am concentrat pe o 
poziţionare în rezonanţă cu istoria companiei, pe atributul “tradiţie”, astfel 
încât, prin acest proces de rebranding, atributele “energie, tradiţie, 
inovaţie”, să susţină pe viitor în subconştientul categoriilor de clienţi, 
atributul unic şi general, definitor pentru companie - Calitate:

7. În consecinţă, am renunţat la element vizual şi am ales o poziţionare 
doar prin naming şi slogan, acesta din urmă girând fiecare gamă de 
produse:   Rotofei = Energie   Datina = Tradiţie   Bio / Eco = Inovaţie

Totodată, în procesul de comunicare către consumator, este mai facil ca 
acesta să  asimileze o poziţionare simplă provenită din text (compania nu 
este obligată să investească atât de mult în advertising, astfel încât con-
sumatorul să asocieze identitatea grafică (cerculeţele) de la Audi cu com-
pania mamă, lucru realizat în timp şi cu investiţii substanţiale în reclamă).

8. Am ales ca în procesul de comunicare să folosim elemente vizuale la 
gamele de produse, Rotofei = Porcuşor, Datina = Pecete, Bio / Eco = +, 
urmând ca în viitor în funcţie de necesităţi, să putem extinde o nouă 
categorie de produse destinată copiilor, prin atributul “responsabilitate”, 
cu element vizual un copil, un ursuleţ, etc întregind în mintea consumato-
rului ideea de calitate.

E N E R G I E    T R A D I Ţ I E    I N O V A Ţ I E||



REPOZIŢIONARE GAMĂ DE BAZĂ AGIL

Nişă de consumatori = medium / premium
Naming categorie de produse = Datina
Atribut = Tradiţie
Element vizual = Pecete
Slogan gamă = “Din străbuni”

DÁTINĂ, datini, s. f. 1. Obicei sau deprindere consfinţită în timp şi 
devenită tradiţională pentru o colectivitate de oameni; tradiţie, 
uzanţă. Obişnuinţă de viaţă colectivă, tradiţională, devenită lege 
nescrisă a unui popor sau a unei comunităţi omeneşti. – Din sl. 
dĕdina „moştenire”.

PECÉTE, peceţi, s. f. 1. Placă (de metal) cu mâner sau montată pe un 
inel, pe a cărei suprafaţă este gravată o monogramă, o emblemă etc. 
şi care, aplicată pe ceară roşie sau cu tuş pe un act, pe o scrisoare sau 
pe un colet, dă acestora caracter de autenticitate şi de integritate; 
sigiliu; p. ext. ştampilă. 2. Ceară roşie sau bucată de plumb (care se 
aplică sau care se leagă de un document, de un pachet) pe care se 
imprimă, prin apăsare, o pecete (1); semn imprimat prin aplicarea unei 
peceţi (1) pe un document, pe un obiect etc., sigiliu. ♦ Fig. Semn 
caracteristic, trăsătură specifică, distinctivă; amprentă, marcă, 
întipărire, urmă; – Din sl. pečatĩ. 

 A fi unic în percepţia consumatorului pe atributul tradiţie, încă din poziţionarea vizuală, am ales un element tradiţional românesc străvechi, 
pecete, susţinut în comunicarea brandului categoriei de produse de namingul Datina.
 Astfel, pecetea împreună cu datina asigură un element suplimentar de siguranţă în provenienţa istorică, de tradiţie a categoriei de produse.
 Fontul a fost ales ca ultimul element de siguranţă, un font tradiţional românesc (modificat şi adaptat în scopul de a-i creşte lizibilitatea), folosit 
de la anuarele bisericeşti şi până la inscripţii tradiţionale româneşti în lemn.

ELEMENT
VIZUAL

TRADIŢIONAL:
PECETE

SURSA - CAIET DE CALIGRAFIE 1930

FONT PRELUCRAT

FONT PRELUCRAT FINAL



D I N  S T R Ă B U N I
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POZIŢIONARE GAMĂ ECOLOGICĂ AGIL

Nişă de consumatori = premium
Naming categorie de produse = BIO + sau ECO +
Atribut = Inovaţie
Element vizual = Plus ( + )
Slogan gamă = “Gustos şi sănătos”

 Pentru a putea dezvolta ulterior gama de produse, în poziţionarea acestei categorii, am ales un naming simplu cu un element vizual sugestiv, 
folosit cu preponderenţă în industria wellness, pe baza căruia, procesul de comunicare cu consumatorul poate fi construit cu elemente familiare aces-
tuia, uşor de recunoscut şi asimilat.
 Având în vedere inovativitatea gamei, ca un supor pentru naming, am ales “gustos şi sănătos” un slogan puternic şi oarecum în contradicţie cu 
piaţa actuală a industriei de carne procesată.
 Siguranţa ulterioară în comunicarea cu consumatorul, rezultă din inovaţie, prin dispariţia E-urilor din procesul de fabricaţie.



AGIL
E N E R G I E    T R A D I Ţ I E    I N O V A Ţ I E||

 Am ales fontul Chaparral Pro pentru expresivitatea acestuia, un font mult mai nerigid în comparaţie cu cel actual, care ne-a permis să adăugăm 
şi sloganul care girează cele trei categorii de produse. Ca să-l facem să exprime şi mai mult dinamism, în conformitate cu namingul Agil = agilitate, 
dinamism, putem să înclinăm fontul ca în exemplul de mai jos:

ÎNCLINAŢIE 15 GRADEÎNCLINAŢIE 10 GRADEÎNCLINAŢIE 5 GRADE



CHAPARRAL PRO - Regular
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µ¶·¸¹º»ˆ˜¼½¾¿–—‘’‚“”„†‡•…‰‹›€™∙
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ßàáâ (...şi altele)

CHAPARRAL PRO - Bold
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CHAPARRAL PRO - Italic
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CHAPARRAL PRO - Bold Italic
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ßàáâ (...şi altele)
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CHAPARRAL PRO - Bold
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CHAPARRAL PRO - Italic
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CHAPARRAL PRO - Bold Italic

0123456789
!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
[\]^_`{|}~ ¡¢£¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´
µ¶·¸¹º»ˆ˜¼½¾¿–—‘’‚“”„†‡•…‰‹›€™∙
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛ
ßàáâ (...şi altele)



Simulare design ambalaj

În designul de ambalaj putem să mergem pe două direcţii:
1. cu poză tradiţională naturală.

2. să scoatem în evidenţă elementul vizual numit pecete, namingul Datina şi sloganul “Din străbuni”, iar tradiţia să o scoatem în evidenţă prin poză
naturală într-o singură culoare.

Fabricat de: S.C. AGIL S.R.L., Calea Torontalului DN 6, 
Km 564-600, stânga, Timişoara, jud. Timiş, Tel.: 0256 - 
248.035
www.agil.ro

Produs fabricat într-un sistem de management al 
calităţii şi siguranţei alimentului, certificat conform ISO 
9001 şi ISO 22000

Ingrediente: carne de vită, carne de porc, slănină, şoric, 
proteină vegetală, conservant (nitrit de sodiu), sare, 

stabilizator (difosfat de sodiu, caragenan), antioxidant 
(acid ascorbic), stimulator de aromă (glutamat de sodiu), 
zaharuri (glucoză, dextroză), condimente naturale, agent 

de îngroşare (xanthan), colorant natural (carmin).

Membrana artificială necomestibilă.
Condiţii de depozitare: 0... +4ºC

VALABIL PÂNĂ LA:
SF 01/2008

SALAM
ARDELENESC

D I N  S T R Ă B U N I

Fabricat de: S.C. AGIL S.R.L., Calea 
Torontalului DN 6, Km 564-600, stânga, 
Timişoara, jud. Timiş, Tel.: 0256 - 248.035
www.agil.ro

Produs fabricat într-un sistem de management 
al calităţii şi siguranţei alimentului, certificat 
conform ISO 9001 şi ISO 22000

Ingrediente: carne de vită, carne de porc, slănină, şoric, 
proteină vegetală, conservant (nitrit de sodiu), sare, 

stabilizator (difosfat de sodiu, caragenan), antioxidant 
(acid ascorbic), stimulator de aromă (glutamat de sodiu), 
zaharuri (glucoză, dextroză), condimente naturale, agent 

de îngroşare (xanthan), colorant natural (carmin).

Membrana artificială necomestibilă.
Condiţii de depozitare: 0... +4ºC

VALABIL PÂNĂ LA:
SF 01/2008

D I N  S T R Ă B U N I

PREPARAT DIN CARNE AFUMAT ŞI FIERT.

SALAM ARDELENESC



De asemenea, în designul de ambalaj, putem modifica imaginea de fundal după cum urmează:



Fabricat de: S.C. AGIL S.R.L., Calea 
Torontalului DN 6, Km 564-600, stânga, 
Timişoara, jud. Timiş, Tel.: 0256 - 
248.035
www.agil.ro

Produs fabricat într-un sistem de 
management al calităţii şi siguranţei 
alimentului, certificat conform ISO 9001 
şi ISO 22000

Ingrediente: carne de vită, carne de porc, 
slănină, şoric, proteină vegetală, 

conservant (nitrit de sodiu), sare, 
stabilizator (difosfat de sodiu, caragenan), 
antioxidant (acid ascorbic), stimulator de 

aromă (glutamat de sodiu), zaharuri 
(glucoză, dextroză), condimente naturale, 

agent de îngroşare (xanthan), colorant 
natural (carmin).

Membrana artificială necomestibilă.
Condiţii de depozitare: 0... +4ºC

VALABIL PÂNĂ LA:

PREPARAT DIN CARNE AFUMAT ŞI FIERT.

SALAM ARDELENESC

G U S T O S  Ş I  S Ă N Ă T O S

Fără
E-uri

SF 01/2008

Fabricat de: S.C. AGIL S.R.L., Calea 
Torontalului DN 6, Km 564-600, stânga, 
Timişoara, jud. Timiş, Tel.: 0256 - 
248.035
www.agil.ro

Produs fabricat într-un sistem de 
management al calităţii şi siguranţei 
alimentului, certificat conform ISO 9001 
şi ISO 22000

Ingrediente: carne de vită, carne de porc, 
slănină, şoric, proteină vegetală, 

conservant (nitrit de sodiu), sare, 
stabilizator (difosfat de sodiu, caragenan), 
antioxidant (acid ascorbic), stimulator de 

aromă (glutamat de sodiu), zaharuri 
(glucoză, dextroză), condimente naturale, 

agent de îngroşare (xanthan), colorant 
natural (carmin).

Membrana artificială necomestibilă.
Condiţii de depozitare: 0... +4ºC

VALABIL PÂNĂ LA:

PREPARAT DIN CARNE AFUMAT ŞI FIERT.

SF 01/2008

SALAM ARDELENESC

G U S T O S  Ş I  S Ă N Ă T O S

Fără
E-uri



Fabricat de: S.C. AGIL S.R.L., Calea 
Torontalului DN 6, Km 564-600, stânga, 
Timişoara, jud. Timiş, Tel.: 0256 - 
248.035
www.agil.ro

Produs fabricat într-un sistem de 
management al calităţii şi siguranţei 
alimentului, certificat conform ISO 9001 
şi ISO 22000

Ingrediente: carne de vită, carne de porc, 
slănină, şoric, proteină vegetală, 

conservant (nitrit de sodiu), sare, 
stabilizator (difosfat de sodiu, caragenan), 
antioxidant (acid ascorbic), stimulator de 

aromă (glutamat de sodiu), zaharuri 
(glucoză, dextroză), condimente naturale, 

agent de îngroşare (xanthan), colorant 
natural (carmin).

Membrana artificială necomestibilă.
Condiţii de depozitare: 0... +4ºC
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PREPARAT DIN CARNE AFUMAT ŞI FIERT.

SF 01/2008

SALAM ARDELENESC

PRO
D

U
S

 F
Ă

RĂ NITRIŢ
I/F

O
SFAŢI •

G U S T O S  Ş I  S Ă N Ă T O S

Fabricat de: S.C. AGIL S.R.L., Calea 
Torontalului DN 6, Km 564-600, stânga, 
Timişoara, jud. Timiş, Tel.: 0256 - 
248.035
www.agil.ro

Produs fabricat într-un sistem de 
management al calităţii şi siguranţei 
alimentului, certificat conform ISO 9001 
şi ISO 22000

Ingrediente: carne de vită, carne de porc, 
slănină, şoric, proteină vegetală, 

conservant (nitrit de sodiu), sare, 
stabilizator (difosfat de sodiu, caragenan), 
antioxidant (acid ascorbic), stimulator de 

aromă (glutamat de sodiu), zaharuri 
(glucoză, dextroză), condimente naturale, 

agent de îngroşare (xanthan), colorant 
natural (carmin).

Membrana artificială necomestibilă.
Condiţii de depozitare: 0... +4ºC

VALABIL PÂNĂ LA:

PREPARAT DIN CARNE AFUMAT ŞI FIERT.

SF 01/2008

SALAM ARDELENESC
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8. 1. 2. 7.

6. 3. 4. 5.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Duis tempor mi eget orci 

elementum malesuada. Quisque quis massa leo, ac 

lobortis nisl. Praesent augue elit, faucibus a mattis 

eu, faucibus ac nisi.

Vivamus adipiscing luctus nulla egestas dignissim. 

Aenean ut eros nec mi scelerisque condimentum 

ut non neque. Etiam urna lectus, gravida at laoreet 

et, cursus ac magna. Donec non dui nibh, quis 

condimentum ligula. 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, ague consectetur 

adipiscing elit.

Duis tempor mi eget 

orci augue elementum 

malesuada.

Quisque quis massa 

leo, ac lobortis nisl. 

Praesent augue elit, 

faucibus a mattis eu, 

faucibus augue ac nisi 

condimentum ligula. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Duis tempor mi eget orci 

elementum malesuada. Quisque quis massa 

leo, ac lobortis nisl. 

Praesent augue elit, faucibus a mattis eu, 

faucibus ac nisi. Vivamus adipiscing luctus 

nulla egestas dignissim. Praesent augue elit, 

faucibus a mattis eu, faucibus ac nisi. 

Vivamus adipiscing luctus nulla egestas 

dignissim. 

Aenean ut eros nec mi scelerisque 

condimentum ut non neque. Etiam urna 

lectus, gravida at laoreet et, cursus ac 

magna.

Donec non dui nibh, quis condimentum 

ligula. Phasellus sodales bibendum elit, nec 

mollis neque tristique ornare. Nullam sed 

mattis libero. 

Maecenas posuere pretium risus, 

ullamcorper bibendum enim ullamcorper 

sit amet. Nullam sed mattis libero. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Duis tempor mi eget orci 

elementum malesuada. Quisque quis 

massa leo, ac lobortis nisl. Praesent augue 

elit, faucibus a mattis eu, faucibus ac nisi. 

Vivamus adipiscing luctus nulla egestas 

dignissim. Aenean ut eros nec mi 

scelerisque condimentum ut non neque. 

Etiam urna lectus, gravida at laoreet et, 

cursus ac magna. 

Donec non dui nibh, quis condimentum 

ligula. Phasellus sodales bibendum elit, 

nec mollis neque tristique ornare. 

Maecenas posuere pretium risus, 

ullamcorper bibendum enim  libero. 

Donec non dui nibh, quis condimentum ligula. 

Phasellus sodales bibendum elit, nec mollis neque 

tristique ornare. Maecenas posuere pretium risus, 

ullamcorper bibendum enim  libero. 

AM INOVAT
PENTRU TINE!

Rozmarimul ne-a ajutat să
scoatem din procesul

de fabricaţie nitriţii şi fosfaţii!

POZIŢIONARE LA RAFT

DIFERENŢIATOR
(minibroşură prezentare
proces inovator de fabricaţie)

HEADER COPERTĂ

AM INOVAT
PENTRU TINE!

Rozmarimul ne-a ajutat să
scoatem din procesul

de fabricaţie nitriţii şi fosfaţii!

PAGINI MINIBROŞURĂ

Pentru că cel mai important aspect al ciclului comercial este vânzarea 
repetitivă, considerăm că acest diferenţiator compus din broşura 
explicativă a procesului de fabricaţie va contribui decisiv în procesul 
de fidelizare al clienţilor, cu scopul final de a declanşa ciclul repetitiv 
de cumpărare necesar dezvoltării categoriei de produse.

Este o modalitate simplă, transparentă şi cu costuri minime de comu-
nicare cu segmentul de consumatori care ajută decisiv în procesul de 
cunoaştere reciprocă şi asigură în acelaşi timp accesul facil la 
inovaţia gamei FARA E+URI, facilitând totodată începutul în comuni-
carea cu segmentul de consumatori, uşurând astfel procesul de 
brand management ulterior lansării gamei de produse.
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