
Bicicletele Pegas

Relansarea unui Simbol Romanesc



Cine suntem si ce vrem sa facem

Suntem un  grup de entuziasti din  noua generatie urbana

Vrem sa reactualizam un brand foarte iubit in Romania, 
Pegas.

E mai interesant sa reconstruiesti decat sa o iei de la 0



Care este
contextul

SOCIETATE

BRAND

CATEGORIE

…relansarii Pegas



Piața românească de bicilete își revine rapid după o perioadă grea pe care a avut-o din1990

până în 2005 – 2006.

Se pare că suntem la finalul unui ciclu în care romanii s-au orientat exclusiv către

mijloacele de transport motorizate și mai ales autoturisme.

Creșterea vine de la segmentul clasei medii care a început să aibă orientări eco. o

O revigorare a culturii urbane legată de bicicletă, care se observă nu numai la noi, ci peste tot

în Europa.

• Asistam la o creștere a curentului velo.

• În România, în 2011 și 2012, au fost vândute 360.000 respectiv 380.000 de biciclete,
aceasta față de sub 100.000 de automobile.



5,2% folosesc bicicleta ca principal mijloc de transport – majoritatea in zonele rurale 
comparativ cu 19,1 in Ungaria 31,2% in Amsterdam. Numarul redus comparativ cu alte 
state este explicat prin lipsa facilitatilor de infrastructura.

Observam deja ca in 2014 in marile orase au inceput sa fie construite si finalizate cateva
proiecte de infrastructura pentru biciclete care vor genera un trend de crestere al 
vanzarilor pe segmentul de biciclete urbane.



Productia de biciclete:

În 2011, România ocupa locul 3 în Uniunea Europeană la producţia de 
componente şi accesorii pentru biciclete, cu o cotă de piaţă de 15%

Efecte pozitive: 

• Existenta producătorilor locali de piese, subansamble si accesorii 
pentru biciclete



Istoria brandului

Producţia bicicletelor Pegas începe în anul 1972, la Uzina Mecanică

Tohan, când se fabrică prima bicicletă pentru adulţi. Numai după 3 ani,

se produc deja biciclete pentru copii sub 10 ani, şi primele biciclete de

cameră.

Anii ‘80 reprezintă o perioadă importantă pentru Pegas deoarece

produsele se diversifică, apar bicicletele cu mai multe viteze, inclusiv

Pegas 1027 Campion cu 5 viteze.



Devenire





Publicul țintă

Cei motivați de factorul PAST
oPersoane peste 30 de ani care au avut Pegas în copilărie, au vieți active
dar și-au păstrat spiritul tânăr și simt că Pegas-ul ar contribui la activarea și
afirmarea acestuia, ar folosi bicicleta mai mult ca mijloc de transport care i-
ar ajuta din punct de vedere emoțional, economic și al sănătății.

oPersoane sub 30 de ani care sunt atrași de stilul retro, de valențele
culturale și de personalitatea nepretențioasă, nonconformistă a bicicletelor
Pegas. Acestea le-ar oferi o modalitate de afirmare a personalității și ar fi
folosite atât practic cât și ca accesoriu.

Cei motivați de factorul PASSION
oDin această categorie ne adresăm celor care pun design-ul și ineditul
desupra celorlalte caracteristici și ar cumpăra bicicleta probabil chiar și
dacă mai au una. Persoanele acestea, orice vârstă ar avea, iubesc bicicletele
și le folosesc cu mândrie.





Unde comunicam

• Folosim toate resurse accesibile, avand in vedere ca „Pegas” este un nume 
cunoscut, iar reactualizarea lui suscita un interes mediatic destul de 
consistent.

• Retelele de socializare reprezinta o alta resursa pe care ne bazam si in 
special comunitatile de biciclisti, dar si cele de atitutdine urbana in 
general.

• Evenimentele de cultura urbana sunt un mod foarte bun de a promova 
produsele noastre. Aici ne vom prezenta atat cu biciclete cat si cu o linie 
de textile pe care vrem sa o dezvoltam.



Canale de comunicare

Pagina Facebook – Bicicletele Pegas 160 000 fani
https://www.facebook.com/bicicletelepegas?ref=bookmarks

Canal youtube Bicicletele Pegas
https://www.youtube.com/results?search_query=bicicletele+pegas

Website-uri tematice – Internetul Poporului
http://www.internetulpoporului.ro/

Aplicatii mobile  - Culoare Urbana
https://www.youtube.com/watch?v=pXDpYVAdLPY

https://www.facebook.com/bicicletelepegas?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/results?search_query=bicicletele+pegas
http://www.internetulpoporului.ro/


Ca rezultat al promovarii multe branduri mari au ales Pegas ca premiu in 
promotii nationale iar videoclipuri foarte populare au avut biciletele
Pegas in recuzita





Pegas platforma de colaborare si dezvoltare a talentelor si 
valorilor romanesti 

Vrem sa sustinem prin proiectul Pegas reinventarea brandurilor si implicit a creativitatii 
romanesti

Pe partea de 
productie 
colaboram 
ingineri, sudori, 
strungari cu 
specialisti in 
vopsit, cu 
tapiteri si chiar 
cu mestesugari.



Ce am realizat si incotro ne indreptam



- Incepand cu Iunie 2012  produs si comercializat peste 3000 de biciclete la preturi intre
275 si 350 euro
- In 2014 am depasit 1 000 000 de lei cifra de afaceri si am reusit sa vindem direct sau

prin distribuitori biciclete in toata tara dar si in Europa (Spania, Franta. Uk, Luxemburg, 
Germania, Elvetia)





Obiective strategice

• Pozitionarea pe piata bicicletelor din Romania ca brandul de 
biciclete favorit al romanilor si extinderea pe pietele europene

• Oferirea de plus valoare prin producerea unor  biciclete cu un 
design deosebit facut in-house

• Ne dorim sa internalizam cat mai multe componente ale 
productiei astfel ca in termen de 4-6 ani sa putem evolua catre
construirea unui centru integrat de asamblare, productie si R&D. 



Five years Pegas financial objectives (EURO) 

2015 - 2016 2017 2018 2019 2020

Unit Bikes 3.500 6.000 10.000 12.000 15.000

Pegas average sales price per unit(excluding VAT) 200 200 200 200 200

Total value of bike sales (Euro) 700.000 1.200.000 2.000.000 2.400.000 3.000.000

Total value of bike sales(LEI) 3.150.000 5.400.000 9.000.000 10.800.000 13.500.000

Accesorries sales 70.000 300.000 500.000 600.000 750.000

Clothes sales 35.000 120.000 200.000 240.000 300.000

Bike parts 35.000 60.000 100.000 120.000 150.000

Service sales 35.000 120.000 200.000 240.000 300.000

Total revenues(EURO) 840.000 1.740.000 2.900.000 3.480.000 4.350.000

COSTS 630.000 1.218.000 1.885.000 2.262.000 2.610.000

Profit 210.000 522.000 1.015.000 1.218.000 1.740.000

Pegas Romanian Market share

Romanian Bikes Market Size

2014 2015 2016 2017 2018 2019

45.000.000 47.250.000 51.975.000 57.172.500 62.889.750 69.178.725

Total Market Growth 5% 10% 10% 10% 10%

PEGAS Market Share 1% 2% 3% 4% 4%



Vrem sa devenim un brand urban European

20 de artisti romani au desenat peste 20 de casti in ideea unui dialog intercultural. 
Pegas a fost printre promotorii acestui concept si a lansat pentru prima oara la 
Eurobike 2014 copacul artistilor romani. 

http://www.melon-helmets.com/de/news/article/the_arts_of_cultures_02_romania_2014

http://www.melon-helmets.com/de/news/article/the_arts_of_cultures_02_romania_2014


Berlin Cycle Week 2015




