
 

 

Consultanţă pentru întreprinderile mici 

Vreţi să vă optimizaţi 

activitatea? Aflaţi cum. 
 

Cu finanţare din partea Austriei, am ajutat pentruanimale.ro, un furnizor online de produse pentru 

animale din România, să îşi îmbunătăţească fluxul operaţional prin implementarea unui sistem de 

management al depozitului. 
 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  



 

Consultanţă pentru întreprinderile mici 

Furnizor online de produse 

pentru animale, România 

  

 
 

 

 

Acest proiect este finanţat de 
Austria 

  
 

 
 

 
Cu ajutorul unui WMS, pentruanimale.ro a redus 
erorile operaţionale şi a îmbunătăţit performanţa 
afacerii, garantând satisfacţia clienţilor – şi a 

animalelor acestora. 

Am ajutat pentruanimale.ro/Your 
Stuff (www.pentruanimale.ro) – un 
furnizor online de produse pentru 
animale din România – să reducă 
numărul de comenzi incomplete cu 
75% şi să îşi îmbunătăţească fluxul 
operaţional, implementând un sistem 
de management al depozitului (WMS). 

pentruanimale.ro a fost înfiinţat în 
2011 de către Ana-Maria Morar şi 
Laurenţiu Miron, doi tineri profesionişti 
cu experienţă în companii 
multinaţionale din sectorul distribuţiei  
alimentare. pentruanimale.ro oferă o 
gamă largă de produse pentru animale 
(mâncare, jucării şi accesorii) pe 
platforma online, dar şi sfaturi de 
îngrijire a animalelor pe blog, astfel 
răspunzând nevoilor stăpânilor de 
animale din întreaga ţară. 

Odată ce platforma a atins 200 de 
comenzi pe zi, pentruanimale.ro a 
început să înregistreze erori 
operaţionale, cum ar fi indisponibilitate 
pe stoc, eroare umană la ambalarea 
comenzilor şi trasabilitate limitată a  
comenzilor înainte de livrare. Pentru a 
menţine satisfacţia clienţilor, compania 
a decis să îşi optimizeze fluxul 

operaţional în cadrul depozitului şi 
activitatea de livrare, implementând un 
WMS. Am pus compania în legătură cu 
Pluriva, un consultant specializat în 
soluţii software pentru afaceri. 
Consultantul: 

 a analizat activitatea companiei, 
definind nevoile operaţionale 

 a identificat fluxul activităţilor şi a 
configurat WMS-ul  

 a procesat informaţiile operaţionale şi 
a importat datele în noul sistem 

 a testat WMS-ul şi a instruit angajaţii  

 a oferit asistenţă companiei după 
lansarea sistemului, pentru a asigura 
o tranziţie operaţională uşoară. 

La un an de la finalizarea proiectului, 
pentruanimale.ro a redus semnificativ 
erorile umane şi a mărit productivitatea 
cu 25%. Mai mult, capacitatea de 
procesare a comenzilor în depozit a 
crescut de 4 ori, iar compania are acum 
100% trasabilitate a comenzilor.  

“Acest proiect ne-a ajutat să livrăm mai 
repede şi mai bine, ceea ce ne-a făcut 
clienţii foarte fericiţi,” a spus Laurenţiu 
Miron, managerul companiei. “Am 
îmbunătăţit fluxul afacerii prin 
eficientizarea procedurilor legate de 
vânzări şi depozit, iar acum avem o 
capacitate operaţională mai mare, într-
un depozit nou şi modern, totul datorită 
WMS-ului nostru performant”. 

pentruanimale.ro a fost răsplătită pentru 
optimizarea activităţii – în 2017 a primit 
premiul GPeC (categoria produse pentru 
animale), cea mai importantă 
recunoaştere pentru comerţul electronic 
din România. Compania caută în 
continuare noi modalităţi de a-şi 
îmbunătăţi afacerea, dar şi vieţile 

animalelor şi ale stăpânilor acestora.  

 

Cifră de afaceri 

+76% 

Productivitate 

+25% 

Comenzi incomplete pe an 

-75% 

Valoarea totală a proiectului 

€17.766 

Contribuţia clientului 

€10.363 
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