


 

 

  

1-2006 Universitatea Stanford  - Sloan Fellow 

Masterat în Ştiinţele Managementului  
 A obţinut 3 brevete provizorii pentru Echipamente Medicale pentru piaţa din SUA 

(codeţinător Stanford). 

 Membru al comitetului de strângere de fonduri pentru Fondul Fundaţiei Stanford 

Sloan.  

 

2004-2005     HOLCIM GROUP – Lider global elveţian în producţia de ciment pentru 

construcţie în 80 de ţări  
 

 (pentru a doua oara)  Director de Vânzări şi Marketing – Servicii Grup - SUA 
Reinstalat în funcţie de Consiliul Executiv pentru a restructura echipa de vânzări din 

SUA şi a extinde distribuţia. 

 A lansat programul de dezvoltare pentru un teritoriu care cuprinde 6 state, 

realizând 175% din obiectiv în primele 9 luni. 

 A restructurat şi gestionat reţeaua reprezentativă de vânzări pe teritoriul SUA. 

 A implementat măsuri de reducere a costurilor, realizând o reducere de 11% din 

buget. 
 

 

 

2003-2004     ZAPP TELECOM- Operator de telefonie mobilă în România – tehnologia 

CDMA  

  Director de Marketing  - România  

 A repoziţionat ZAPP, operator Telecom, în vederea concentrării asupra 

tehnologiei de transfer de date, asigurând contracte majore cu sectorul bancar şi 

restructurând departamentul de marketing cu 150 de angajaţi 

 Creşterea VMU (Venitul mediu pe utilizator) cu 70% şi a generat mai degrabă 

trafic de date decât de voce, în condiţiile în care în acest domeniu tehnologia 

prezenta un avantaj competitiv.   

 A dezvoltat noi telefoane mobile pentru obţinerea unei atractivităţi mai bune 

pentru clienţi, comparativ cu telefoanele mobile GSM. 

 

2003-2004     MWH România – Companie americană de inginerie a mediului  

                  Dezvoltarea afacerii VP (Change Management/Turn Around) - România 
 

 Înregistrarea juridică a companiei în România 

 Dezvoltarea portofoliului de clienţi în sectorul industrial  

 Staţia de tratare a apelor uzate – Managementul proiectului cu finanţare UE din 

Timişoara 

 Instruirea echipei locale  

 

2000-2003     HOLCIM GROUP – Lider global elveţian în producţia de ciment pentru 

construcţie în 80 de ţări 

(prima dată)       Director de Vânzări şi Marketing – România  

A recrutat pentru a aduce pe primul loc vânzările, marketingul şi logistica şi pentru a 

integra funcţiile în rândul celor trei activităţi.  



 

 

 A unit funcţiile comerciale a celor 2 achiziţii (valoare de 200 milioane $200 a 

tranzacţiei). 

 A creat o organizare centrală nouă de marketing, vânzări şi logistică în Bucureşti - 

450 de angajaţi. 

 A redus barterul de tranzacţionare de la 95% din vânzări la 5%, asigurând o 

îmbunătăţire semnificativă a fluxului de numerar; 

 A dezvoltat o flotă proprie pentru logistică (30 in-house), reducând dependenţa de 

distribuţia terţilor.  

 A negociat cu sindicatele planuri de concediere care au redus numărul de angajaţi 

de la 5000 la 3000. 

 A introdus livrările directe în locul stabilirii preţurilor franco fabrica, crescând 

veniturile şi marjele. 

 A coordonat relaţiile cu autorităţile locale, miniştrii guvernului şi consiliile pentru 

toate aspectele re reglementare.  

 A coordonat produsele pilot ale marcării comerciale corporativ, ajungând până la 

re-branding-ul comercial pentru 400 de produse de marketing subs.  

 A crescut veniturile filialei de la 40 de milioane la 117 milioane de euro, 

transformând pierderile în 20% din profitul net.  

 A exportat produse in-bound/out-bound cu ajutorul căilor ferate, barjelor şi 

camioanelor.  

 A redus emisiile de CO2 cu 3.000.000 de tone, prin reabilitarea staţiilor.  

  

1996-2000     DANONE  ROMANIA –Liderul pe piaţa de snack-uri, produse lactate şi băutură 

– Cifră de afaceri de 28 milioane  €  sub of 15 miliarde €.  

                  Manager Ţară  -România- 

                  A recrutat personal pentru a înfiinţa şi construi o filială în România cu un P&L 

complet – 350 de angajaţi, 18 locaţii.  

 A creat filiala de la zero, stabilind structura şi organizarea juridică. 

 A identificat şi a condus negocierile pentru o achiziţie de 1,5 milioane $ pentru a 

furniza toate produsele pe piaţă. 

 A dezvoltat centre de vânzări şi de distribuţie în 18 oraşe, în folosul a 4000 de 

clienţi. 

 A coordonat modificări legislative cu agenţiile guvernamentale pentru tratarea şi 

depozitarea produselor lactate, în beneficiul strategiei lanţului de aprovizionare al 

companiei şi oferind un avantaj competitiv. 

 A realizat o cotă de piaţă de 30%, generând 80% din profitul companiei in 

industria. 

 A crescut vânzările la 28 milioane €, cu un profit net de 17%, depăşind ţinta de 

creştere corporativă cu 87%. 

 A formulat, ca parte a unei echipe strategice, strategia de vânzări Danone la nivel 

mondial. 

 A stabilit amprenta de creştere, cu venituri în creştere la 30 de milioane €, iar 

acum este o organizaţie de vânzări de 250 milioane €, evaluată la 200 milioane € 

şi pe locul zece în topul celor mai mari companii alimentare din ţară. 

 



 

 

1995-1996     INBEV - ROMANIA – Cifră de afaceri de 80 de milioane € - Filiala celei mari 

companii mondiale pentru bere şi băuturi. 

Director de Vânzări şi Marketing (România) 

Numit pentru a dezvolta activităţile comerciale pentru o companie de demarare, cu un 

raport de 300 de angajaţi. 

A coordonat integrarea şi fuziunea de vânzări, marketing şi logistică a două mărci de 

bere dobândite. 

A identificat şi a introdus un portofoliu de mărci în cadrul mărcilor internaţionale şi 

locale ale grupului. 

A crescut cota de piaţă de la 1% la o cifră de top de 30% pe o piaţă fragmentată, cu 

80 de concurenţi. 

A înfiinţat prima reţea de distribuţie naţională a ţării pentru băuturi cu 8 depozite. 

A condus primele lansări pe piaţă ale KEG, cutiilor de beri şi berii Stella Artois 

produsa  în afara Belgiei. 

A implementat iniţiativele de marketing / vânzări, care au devenit model pentru 

pieţele emergente. 

A dezvoltat la nivel local o campanie de publicitate TV pentru 3 mărci de bere. 

Bugetul de marketing a fost de 8 milioane €. 

 A stabilit amprenta de creştere, cu venituri în creştere la 80 de milioane de €, iar 

acum este de € 500 de milioane de organizaţie de vânzări în valoare de € 480 şi a 

patra cea mai mare companie alimentară din ţară. 

 

1994-1995     PURATOS – Lider belgian în ingrediente alimentare în 160 de ţări. 

1995              Manager Ţară - Bulgaria 

A promovat analiza şi restructurarea filialei, atunci când nu a mai avut funcţia de 

Director General Executiv. 

 A stabilit un nou plan de afaceri pentru a creşte veniturile de la 2 milioane € la 25 

milioane €.  

 A restructurat compania recrutând o echipa nouă de 30 de angajaţi. 

 A analizat obiectivele de achiziţie şi cazul producătorilor locali. 

 A închis activitatea din cauza mediului de afaceri „periculos” din momentul 

respectiv.  
 

1994 Manager Zonal Vânzări – Europa de sud – Franţa, Italia, Grecia, Turcia şi Cipru. 

A fost numit pentru a alinia strategiile comerciale ale grupului cu vânzările de 250 

milioane €.  

 A coordonat prima lansare mondială a produsului gata preparat Ciabatta. 

 A coordonat cerinţele de fabricare a produselor cu unitatea de cercetare şi 

dezvoltare centrală a grupului. 

 A oferit sprijin în dezvoltarea clienţilor majori din regiune şi la expoziţiile 

internaţionale. 

 A coordonat şi analizat posibilele achiziţii ale distribuitorilor în Franţa şi Italia.  

 

1990-1992  Solvay & Cie-Wienerberger (Ungaria) 
 Internship: pregătirea tezei prin reorganizarea filialei maghiare. A fost instruit în 

Spania, Belgia, Marea Britanie şi Olanda înainte de dezvoltarea unui concept 

pentru transferul reţelei de distribuţie a filialei din Ungaria. 



 

 

 Uzina Panonpipe a fost prima retrocedare de bunuri efectuată de Guvernul 

Ungariei.  

 

CALIFICĂRI:  Masterat – Economie aplicată – Universitatea Mons, Belgia. 

                            Masterat – Managementul ştiinţelor – Universitatea Stanford, SUA. 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE: engleză, franceză, română, rusă – fluent, italiană şi spaniolă 

– începător. 

 

 

 

 
BENOIT PLESKA 

109, Strada Străbună, Sector 1, Bucureşti, România. 

 M: + 40 784 182 582, email: benoit.pleska@stanfordalumni.org. 
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