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1956
INFIINTAREA

SOCIETATII

Societatea a fost
infiintata ca 
Intreprinderea de 
Industrializare a 
Laptelui.

14:00 – 15:00

Summary & Close

Speaker 

ISTORICUL COMPANIEI

LACTAG S.A

Jim Chilcott

1962

PRELUCRAREA

INDUSTRIALA

Punerea in 
functiune a 
Fabricii de 
Produse Lactate 
– Pitesti: ICIL 
ARGES.

1968
DESFASURAREA 

ACTIVITATII

Teritoriul pe care 
isi desfasoara in 
principal 
activitatea, din 
1968, este judetul
Arges. A fost extins
în doua etape: in 
1974 cand si-a 
dublat capacitatea
si in 1984.

1990

S.C LACTAG S.A

Compania se 
transforma in 
Societatea Comerciala
Lactag S.A. prin
Hotararea de Guvern nr. 
1353/27.12.1990.

2000

PRIVATIZARE LACTAG

In anul 2000 pachetul
majoritar este vândut de SIF 
Oltenia catre o societate
privata.

2003

PROGRAM DE MODERNIZARE

Din anul 2003 se incepe
modernizarea fabricii de la 
Costesti in conformitate cu 
normele europene.



2012

RETEA DE 
MAGAZINE

In anul 2012 incepe
dezvoltarea propriei
retele de magazine, 
sub denumirea “Pe 
gustate”.

Speaker 

ISTORICUL 
COMPANIILOR

LACTAG SI 
DISTRIBUTIE PE 

GUSTATE

2013

FABRICA DE 
PRELUCRARE A 

CARNII

2013 reprezinta
anul intrarii pe 
piata de Mezeluri si
Carne proaspata
prin achizitionarea
unei fabrici
moderne de 
prelucrare a carnii
din judetul Dolj.

2015

EXPANSIUNE -
URMATORUL 

NIVEL

2015 reprezinta anul
in care actionarii
companiei incep sa
caute sprijin
investitional si bancar
prin intermediul
diversilor
colaboratori pentru
dezvoltarea
companiei la 
urmatorul nivel

2016

DIVIZARE

Pentru ca nu reuseste sa
identifice partenerii potriviti, 
in anul 2016 compania
Lactag este nevoita sa isi
ceara insolventa avand in 
vedere expansiunea agresiva
ce nu a fost sustinuta de un 
nivel de investitii pe masura. 
Incepand cu 2016, 
activitatea de mezeluri si
distributie este preluata de 
catre compania Distributie
Pe Gustate SRL

2017-2019

REORGANIZARE

Activitatile sunt 
divizate pe fiecare
societate in parte si
se incearca
reorganizarea
companiei Lactag SA, 
pentru iesirea din 
insolventa.

2020

DEZVOLTAREA 
COMPANIEI 

DISTRIBUTIE PE 
GUSTATE

Compania
Distributie Pe 
Gustate este intr-un 
proces continuu de 
dezvoltare, atacand
mai multe piete
alimentare. 
Brandul unitatii de 
productie de carne 
trece printr-un 
complex proces de 
rebranding 
debutand cu succes
pe piata sub noul
brand Mezeluri din 
Banie.

2021
REPOZITIONAREA

COMPANIILOR

Se negociaza cu 
creditorii principali
iesirea companiei
Lactag din 
insolventa.

Se pregateste
listarea companiei
Distributie Pe 
gustate pe bursa de 
valori Bucuresti.



UNITATE PRODUCTIE

LACTATE
UNITATE PRODUCTIE

MEZELURI
CANALE

COMERCIALE„

OVERVIEW
MAIN ASSETS

„



UNITATE DE 
PRODUCTIE LACTATE

BRAND LACTAG

Notorietatea brandului LACTAG 
este bine cunoscută în România.

Capacitatea de procesare a unitatii
este de 100.000 L / Zi.

Piata produselor lactate din 
Romania depaseste 1 MLD de 
Euro.



SECTIE 
SMANTANA        
UNT

SECTIE 
PRODUSE 
PROASPETE

SECTIE 
BRANZA 
PROASPATA

SECTIE 
TELEMEA

SECTIE 
LAPTE 
CONSUM

CAPACITATEA DE PRODUCTIE
100.000 L / ZI

SECTIILE FABRICII SUNT:

TEHNIC



Experienta

Calificarea personalului
asigura desfasurarea in 
conditii optime a activitatii
in toate sectoarele de 
activitate.

ECHIPA
Capacitate de

Fabrica de Produse Lactate 
din cadrul companiei Lactag
este structurata pe mai multe
sectii de productie. Unitatile
de productie sunt certificate 
atat IFS cat si FSCC, unele
dintre cele mai inalte
standarde de calitate. 

PRODUCTIE
EXTINS

In gama sortimentala Lactag
se regasesc produse precum 
Laptele, Branza, Sana, Kefir, 
Laptele batut, Iaurt usor, 
Iaurt natur, Smantana, 
Telemea de vaca, Cascaval, 
Unt. 
In Fabrica Lactag sunt 
produse atat articole brand 
Lactag cat si branduri proprii
pentru alti parteneri.

PORTOFOLIU„
„



LAPTE BRANZETURI

CATEGORII DE PRODUSE

SMANTANA IAURT



SANA, KEFIR, LAPTE BATUT CASCAVAL

CATEGORII DE PRODUSE

UNT



De ce să
consumi
produsele
LACTAG?

Ne aprovizionăm
din România!

LAPTE SI BRAND

ROMANESC

La baza rețetelor
noastre stau

secretele
tradițiilor

românești!

GUST

AUTENTIC

Bune si extrem
de fine, din 

laptele cel mai
gustos si
proaspat!

PRODUSE 
PROASPETE

3 motive principale



BRANDUL

Brandul Lactag ramane unul
dintre cele mai cunoscute

branduri de lactate la nivel
Regional, acumuland in cei
peste 60 de ani de traditie

clienti si consumatori fideli.



UNITATE DE 
PRODUCTIE MEZELURI

BRAND
MEZELURI DIN BANIE

Brandul “Mezeluri din Banie - Pe 
gustate” este prezent de peste 7 ani de 
zile pe piața preparatelor din carne din 
România.

Capacitatea de productie este de 20 
Tone / Zi avand un portofoliu extins de 
peste 100 de produse din carne.

Produsele sunt preparate în inima
Olteniei, lângă orașul Craiova.

La baza retelor noastre stau secretele
traditiilor romanesti!

Afumam in mod natural, cu fum din 
lemn de Fag, de esenta tare!



TRANSARERECEPTIE 
MATERIE 
PRIMA

FABRICATIE AMBALARE, 
CANTARIRE SI 
ETICHETARE

LIVRARE

CAPACITATE DE PRODUCTIE
20 Tone / ZI

SECTIILE FABRICII SUNT:

TEHNIC



Experienta

In cadrul fabricii de mezeluri
lucreaza angajati cu 
experienta relevanta in 
domeniu, coordonati de 
ingineri tehnologi cu peste
10 ani vechime in 
prelucrarea carnii si
producerea de mezeluri.

ECHIPA
Capacitate de

Fabrica are o capacitate de 
productie de 20 tone pe zi. Se 
pot produce 10 tone de 
mezeluri si 10 tone de carne 
proaspata transata.

PRODUCTIE
EXTINS

Cele peste 100 de produse
din carne care fac parte din 
portofoliul MEZELURI DIN 
BANIE sunt: mezeluri fiert-
afumate, specialitati, 
afumaturi, produse semi-
uscate (demiseci), produse
de sezon, etc.
In cadrul fabricii se produc
atat produse brand Mezeluri
din Banie cat si branduri
proprii pentru alti parteneri.

PORTOFOLIU„
„



AFUMATURI SPECIALITATI

CATEGORII DE PRODUSE

CARNATI SALAMURI



PARIZERE SUNCI

CATEGORII DE PRODUSE

CRUD USCATE CREMWURSTI DE SEZON



De ce sa
consumi
Mezeluri din 
Banie?

Ne aprovizionăm
din România!

CARNE 
ROMANEASCA

La baza rețetelor
noastre stau

secretele
tradițiilor

românești!

RETETE DE 
TRADITIE

Afumăm în mod 
natural, cu fum

din lemn de Fag, 
de esență tare!

AFUMARE 
NATURALA

3 motive principale



REBRANDING

In anul 2020, brandul Mezeluri
din Banie a finalizat procesul

amplu de rebranding ce a 
intrupat atat schimbari la nivel

de directie grafica cat si
schimbari de packaging si noi

solutii optime si eficiente de 
comercializare.



PREVIEW



STRUCTURA 
COMERCIALA

Kaufland, Carrefour, 
Profi, LIDL, Cora 
Hypermarche, 

Auchan

INTERNATIONAL KEY

ACCOUNT

Marile retele de 
magazine 

Romanesti si clienti
mici si mijlocii

TRADITIONAL

TRADE

Reteaua proprie de 
magazine numara

un total de 14 
magazine acoperind

Sudul Romaniei

RETEA PROPRIE DE

MAGAZINE

Produsele proprii, marca LACTAG si
Mezeluri din Banie sunt 
comercializate pe diferite canale de 
distributie in continua expansiune.

Atat in fabrica de lactate cat si in 
fabrica de Mezeluri se dezvolta
proiecte de marci proprii pentru
diversi parteneri.



Noi contracte

Semnarea unor noi
contracte cu alti mari

jucatori din piata.

Reorganizare

Iesirea din insolventa a 
companiei Lactag S.A.

Bursa sau Investitori

Atragerea unor
parteneri pentru

dezvoltarea planurilor
de afaceri.

Dezvoltare

Cresterea cotelor de 
piata pe fiecare categorie

de brand si extinderea
echipelor comerciale la 

nivel national.

STRATEGIE DE DEZVOLTARE

Next level

Investitii in unitatile
de productie pentru

cresterea
capacitatilor de 

productie. 

Digitalizarea
companiilor.

Achizitia de active 
esentiale pentru un 

intreg lant de 
productie si
desfacere.



MULTUMIM

Branduri Românești de tradiție!
www.lactag.ro

www.mezeluridinbanie.ro

Contact: 
Mail: bogdan.asan@pegustate.ro
Telefon: 0737 437 013


